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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ 

        VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA  
                                      ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 
 
 
     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

 
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
Názov školy: 
 

Stredná odborná škola podnikania 

Adresa školy: Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín 

Telefónne čísla školy: 
 

032 / 6528 138 
032 / 6582 551 
032/ 6528 306 

Faxové čísla školy:  
 

032 / 6528 138 

Internetová stránka školy: 
 

www.sosptn.sk 

Elektronická adresa školy: 
 

sosptn@gmail.com 

Zriaďovateľ: 
 

Trenčiansky samosprávny kraj,  
K dolnej stanici  7282/A20, 911 01 Trenčín 

 
 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Funkcia: 
 

Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ 
 

PhDr. Vladimír Mojto, , od júna 2015 poverený riadením školy  
                                   Mgr. Štefan Kotras 

Zástupca riaditeľa 
pre technicko – ekonomické činnosti 

Ingrid Sadilová 

Zástupca riaditeľa 
pre teoretické vyučovanie 

Ing. Beata Jalovičiarová 

Zástupca riaditeľa  
pre odborný výcvik 

Mgr. Štefan Kotras 

Hlavný majster 
odborného výcviku 

Ing. Jana Korienková, Bc. Mária Kotlabová 

Výchovný poradca 
 

Mgr. Iveta Lintnerová 

Koordinátor prevencie 
 

PhDr. Helena Čimborová 

 

 

http://www.sosptn.sk/
mailto:sosptn@gmail.com
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY   
 
P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: 

 
Volený/ delegovaný za... 

1. Predseda: Ing. Ivica Košutová za pedagogických 

zamestnancov 

2. Bc. Mária Kotlabová za pedagogických 

zamestnancov 

3. Vlastislav Mucha za nepedagogických 

zamestnancov 

4. Martina Hanulová za rodičov 

5. Ing. Milan Staňo za rodičov 

6. Ing. Pavol Petrovský za rodičov 

7. Mgr. Renata Kaščáková za zriaďovateľa TSK 

8. Ing. Juraj Ondračka za zriaďovateľa TSK 

9. Bc. Tomáš Vaňo za zriaďovateľa TSK 

10. Ing. Ľudovít Mičuda za zriaďovateľa TSK 

11. Nikola Szentkirályiová  za žiacku školskú radu 
Dátum ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 21.10.2008 

 
 
 

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY  
 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  

 

1. pedagogická rada školy 

Zvoláva ju riaditeľ školy a schádza sa podľa vypracovaného ročného plánu školy. Podľa 

okolností môže ju zvolať riaditeľ školy aj v prípade mimoriadnych udalostí alebo 

rozhodnutí. Jej členmi sú všetci pedagogickí pracovníci školy. 

 

2. rada vedúcich predmetových komisií 

Schádza sa podľa okolností, spravidla pred štvrťročnými klasifikačnými poradami. Je 

zložená  z učiteľov - vedúcich predmetových komisií. 

 

3. metodické združenie triednych učiteľov 

Schádza sa podľa okolností. Je zložené z triednych učiteľov, dáva návrhy na riešenie 

problémov žiakov a tried. 

 

4. rada rodičov 

 Je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy. Schádza sa pravidelne podľa plánu činnosti. 

 

5. žiacka školská rada 

Schádza sa raz mesačne, dáva podnety na podujatia školy, spolupodieľa sa na riešení 

žiackych návrhov. Organizuje mimoškolské podujatia, iniciuje estetické úpravy priestorov 

školy, študentskú kvapku krvi, súťaže a charitatívne programy. 

 

 
 

 



 3 

5. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY  
 
 

Forma štúdia   Stav k 15.09.2014 Stav k 31.08.2015 

  
  počet tried 

celkový počet 
žiakov 

počet tried 
celkový 
počet žiakov 

  

Denné štúdium 1. ročník 4 82 4 71 

  2. ročník 4 107 4 96 

  3. ročník 4 94 4 85 

  4. ročník 4 87 4 84 

Nadstavbové  1. ročník 1 24 1 10 

externé štúdium 2. ročník 1 20 1 20 

  3. ročník 1 20 1 20 
Vyššie odborné 
študium 
denné štúdium 2. ročník  1 16 1 13 
Vyššie odborné 
študium externá  2. ročník 1 16 1 17 

SPOLU:   21 466 21 416 

 
Počet individuálne integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 14 
 
 
 
 

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE   
 
 

          Návrh školy 
Dĺžka 
štúdia 

     Počet žiakov 

    Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Prihlásení Prijatí 

Učebné odbory     

3178 F  Výroba konfekcie 0,5 12 2 4 4 

 
Počet prijatých žiakov na odvolanie: 0 
 
 
 
Nenaplnené učebné odbory 

Učebné odbory 

3152 H 02 Krajčír - dámske odevy 

3152 H 01 Krajčír – pánske odevy 
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7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV   
 
 

  
Počet  
žiakov 

Prospeli Neprospeli 

So zníž. 
supt. zo 
správania     priemer Absencia 

Trieda Spolu S vyznam. Veľmi dobre Ostatní Spolu 2. 3. 4. prospechu Spolu Neos. abs. 

I.A 18 18  5 13 0 0 0 0 2,36 1280 1 

I.B 11 11 0 4 7 0 1 0 0 2,16 907 21 

I.B´ 14 14 1 2 11 0 2 0 0 2,34 216 6 

I.C 12 12 2 1 9 0 0 2 0 2,38 876 17 

I.C´ 11 9 2 0 7 2 0 1 0 2,56 1503 18 

I.D 5 5 0 0 5 0 2 1 0 2,7 895 155 

II.A 11 7 0 1 6 4 1 1 0 2,37 1359 55 

II.A´ 11 11 4 1 6 0 1 0 0 1,95 1241 17 

II.B 19 19 4 3 12 0 0 0 0 2,15 2239 22 

II.C 25 25 6 6 13 0 2 1 0 1,95 2602 63 

II.D 24 24 1 5 18 0 0 0 0 2,39 1876 31 

II.E 7 6 0 0 6 1 2 2 0 2,38 1281 471 

III.A 22 22 1 3 18 0 4 0 0 2,37 1670 62 

III.B 20 20 0 5 15 0 1 1 0 2,27 1657 37 

III.C 21 20 3 2 15 1 2 1 0 2,54 2925 102 

III.D 22 21 10 3 8 1 0 1 0 1,95 1919 50 

IV.A 19 19 0 2 17 0 6 3 0 2,62 1556 167 

IV.B 24 24 3 6 15 0 0 0 0 1,89 1286 0 

IV.C 24 24 1 10 13 0 1 1 0 2,13 1610 54 

IV.D 17 17 3 5 9 0 0 0 0 1,97 1725 3 

I.POE 20 10 1 0 9 10 0 0 0 3,73 0 0 

II.POE 13 10 0 0 10 3 0 0 0 3,04 0 0 

II.POE´ 7 5 0 0 5 2 0 0 0 3,24 0 0 

II.FIN 13 10 0 0 10 3 0 0 0 3,09 0 0 

II.FINE 17 15 0 0 15 2 0 0 0 2,09 0 0 

III.POE 13 13 0 4 9 0 0 0 0 2,23 0 0 

III.POE´ 7 7 0 1 6 0 0 0 0 2,34 0 0 

SPOLU 416 398 42 69 287 18 25 15 0 2,41 30623 1352 

             

         

 
V školskom roku 2014/2015 boli vylúčení 2 žiaci. 
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8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA  
 

Prehľad o externej časti maturitnej skúšky      

  Počet 
žiakov 
spolu 

   Externú časť maturitnej skúšky konali 

  z toho 

  Denní Večerní Diaľkoví  

Počet prihlásených žiakov na maturitnú 
skúšku 107 87 0 20  

 
 
 
Prehľad o písomnej forme internej časti maturitnej skúšky   

  Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky konali  

           z toho 

  Denní Večerní Diaľkoví  

Vyučovací jazyk 85 0 20  

     
 
 
 
     

Prehľad o praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 

  Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky konali  

           z toho 

  Denní Večerní Diaľkoví  

Praktická časť odbornej zložky 85 0 20  

 
 
 
Prehľad o klasifikácii ústnej formy internej časti maturitnej skúšky       

a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky     

                                              Známky Priemer 
predmetu   spolu 1 2 3 4 5 

Slovenský jazyk a lit. 98 12 35 46 5 0 2,45 

Anglický jazyk B1 75 7 22 28 17 1 2,06 

Anglický jazyk B2 2 2 0 0 0 0 1 

Nemecký jazyk B1 16 4 4 8 0 0 2,25 

Ruský jazyk B1 6 0 3 3 0 0 2,5 

TČOZ 98 25 43 22 8 0 2,13 

PČOZ 105 49 39 11 6 0 1,80 

Spolu a priemer školy 400 99 146 118 36 1 2,03 

 
Celkovo nezmaturovali 2 žiaci. 

 
 
ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY -  učebný odbor 3178 F  výroba konfekcie úspešne vykonalo 6 žiakov. 
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9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ  
 
 
P.č. 

Názov študijného a učebného odboru 
Forma 
štúdia 

Stupeň 
vzdelania 
(ISCED) 

Aktívny - neaktívny 
odbor 

  

1. 3137 K 01 operátor odevnej výroby  denná 3A neaktívny (2011) 

                 - odevná výroba       

2. 3152 H 01 krajčír - pánske odevy denná 3C neaktívny (2007) 

3. 3152 H 02 krajčír - dámske odevy denná 3C neaktívny (2008) 

4. 6460 H      predavač  denná 3C neaktívny (2012) 

5. 3178 F      výroba konfekcie denná 2C aktívny 

6. 6341 M      škola podnikania denná 3A aktívny 

7. 6355 M      služby v cestovnom ruchu denná 3A aktívny 

8. 6405 K       pracovník marketingu denná 3A aktívny 

9. 6442 K       obchodný pracovník denná 3A neaktívny (2014) 

10. 3965 M       BOZP denná 3A aktívny 

11. 7646 M      vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť denná 3A aktívny 

12. 3125 L       odevníctvo externá 3A aktívny 

13. 6403 L       podnikanie v remeslách a službách externá 3A aktívny 

14. 6310 Q      financie 
externá 
denná 5B aktívny 

 
Poznámka: U neaktívnych študijných/ učebných odboroch uveďte rok neaktívnosti.  
 
 

 
10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY   

 
 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní dopĺňajúci 
si kvalifikáciu 

Ženy 36 - - 
Muži 7 - - 
Spolu (kontrolný súčet): 43 - - 
Absolventi 0 - - 
Veková štruktúra do 30 rokov 1 - - 

do 40 rokov 8 - - 
do 50 rokov 16 - - 
do 60 rokov 17 - - 
Dôchodcovia 1 - - 

Spolu (veková štruktúra): 43 0 0 
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11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY  
 
 
Ukazovateľ Počet 

Ženy   17 
Muži   2 
Spolu (kontrolný súčet):                                      19 
Veková štruktúra do 30 rokov  0  

do 40 rokov  3 
do 50 rokov  5 
do 60 rokov  10 
dôchodcovia  1 

Spolu (veková štruktúra): 19 

 
 
 

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ  
PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY   

 
 

Druhy kontinuálneho vzdelávania 

Počet 

  

Adaptačné - 

Špecializačné - 

Funkčné - 

Aktualizačné - 

Vlastné akutalizačné - 

Prípravné atestačné - 

Inovačné - 

Špecializačné inovačné - 

Funkčné inovačné - 

Kvalifikačné - 

Rozširujúce - 

Spolu: - 
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13. Vyhodnotenie plánu práce   ÚČELOVÝCH  KOMISIÍ 
 
 

Vyhodnotenie plánu práce výchovného poradcu za šk. rok 2014/2015    
 
Činnosť výchovného poradcu v šk. roku 2014/2015 prebiehala podľa pripraveného harmonogramu. 

Spolupracovali sme s CPPPaP, s vedením školy, s triednymi učiteľmi, majstrami OVC, koordinátorom 

drogových prevencií a ostatnými pracovníkmi školy.  

 

Spolupráca s CPPPaP 

bola nadviazaná v septembri, kedy nám bol poskytnutý zoznam akcií, besied,výchovných programov, 

plán činností a stretnutí výchovných poradcov.  

Pod vedením CPPPaP sa konali pravidelné stretnutia výchovných poradcov stredných škôl, na 

ktorých sme boli informovaní o rôznych novinkách v oblasti výchovného poradenstva, legislatívy, 

o otázkach integrácie žiakov, kariérnom poradenstve... 

V mesiaci september výchovný poradca vypracoval plán práce, určil konzultačné hodiny pre   

žiakov, tr. učiteľov a rodičov, s ktorým ich oboznámil na stránkach našej školy aj prostredníctvom 

nástenky. 

 

Práca s integrovanými žiakmi 

sa začala v septembri, zistili sme počet integrovaných žiakov a urobili ich evidenciu. V spolupráci 

s triednymi učiteľmi a špeciálnymi pedagógmi sme do konca októbra vypracovali individuálne 

výchovno - vzdelávacie  programy. Triedni učitelia priebežne sledovali výsledky integrovaných žiakov. 

  

Počas školského roka sa výchovný poradca venoval aj kariérnemu poradenstvu.  

Poskytoval informácie o vyplňovaní prihlášok na VŠ a venoval sa  poradenstvu o  vysokoškolskom 

štúdiu formou individuálnych konzultácií so žiakmi.  

Študenti tiež mohli navštíviť jednotlivé VŠ počas dní otvorených dverí. O ich termínoch boli 

informovaní prostredníctvom nástenky a internetových stránok  našej školy.    

Na nich sme oboznamovali študentov aj s inými aktuálnymi informáciami z oblasti výchovného a 

kariérneho poradenstva.  

 

 Výchovná činnosť    

 V priebehu školského roku sme v polupráci s triednymi učiteľmi a rodičmi  individuálne riešili aj 

mnohé výchovné  problémy žiakov. Tie sa týkali jednotlivcov, aj celých kolektívov. 
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Vyhodnotenie plánu práce koordinátora primárnej prevencie za školský rok 2014/2015  
 
 

V roku 2014/2015 bola činnosť koordinátora primárnej prevencie realizovaná ako tímová. 

Spolupracovali sme predovšetkým s výchovným poradcom Mgr. Ivetou Lintnerovou, s vedúcou projektu Škola 

podporujúca zdravie s Ing. Košútovou, s učiteľmi občianskej náuky, s vedením školy, s triednymi učiteľmi, s 

majstrami OVC a zákonnými zástupcami študentov. Odbornú pomoc nám poskytli CPPaP a Krajské oddelenie 

policajného zboru v Trenčíne.  

 Sústredili sme sa na starostlivosť o mládež so zameraním na riziká a nebezpečenstvá závislostí 

pomocou propagačných materiálov a organizovaním rôznych prednášok, výcvikových programov a besied. 

 

Spolupráca s CPPaP  

Koordinátorka sa zúčastnila na pracovnom stretnutí koordinátorov prevencie v mesiaci február 2015 – 

Supervízia pre odborných a pedagogických zamestnancov v školstve (Čo je a čo nie je supervízia, roviny 

supervízie). V mesiaci máj 2015 sa koordinátorka zúčastnila prednášky Mgr. Lucie Čopíkovej na tému: 

Zámerné sebapoškodzovanie u detí a adolescentov (príčiny, výskyt, modifikujúce faktory, intervencie, liečba).  

 

Ďalšie vzdelávanie koordinátora primárnej prevencie v školskom roku 2014/2015 

Koordinátorka primárnej prevencie sa zúčastňovala ďalšieho vzdelávania v rámci Európskeho 

projektu: Moderná škola – základ úspechu v Mojmírovciach – trojdňové školenia na témy: Konflikty a ich 

riešenie, Efektívna pedagogická komunikácia.    

 

Spolupráca s KPZ v Trenčíne 

 V mesiaci september a máj sa konal Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov tretích ročníkov, do 

programu ktorého sme zaradili aj besedu s Mgr. Adamíkovou na tému obchodovanie s ľuďmi.  

 

Výchovné koncerty, koncerty s protidrogovou tematikou              

V mesiaci november 2014 sa študenti 1.- 4. ročníka zúčastnili výchovného koncertu pod názvom  

KLUB 27 (hudba a drogy), koncertu sa zúčastnilo 18 tried.  Hudobno-vzdelávací program „KLUB 27“ ponúkol 

pohľad na problematiku drog z iného uhlu, než na aký sú študenti zvyknutí, cez životné príbehy a osudy 

známych spevákov a hudobníkov, ktorých talent a životy zničili drogy a alkohol. 

  

Spolupráca s učiteľmi TEV 

 V spolupráci s učiteľmi TEV sa organizovali športové dni, športové turnaje a taktiež Kurz ochrany 

života a zdravia. 
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Škola podporujúca zdravie 

V decembri sme sa v spolupráci s Ing. Košútovou a ŽŠR zapojili do projektu Červené stužky, kedy 

sme žiakov informovali o rizikách HIV. Akcia bola realizovaná formou rozhovorov, informačných panelov a 

taktiež sa premietali náučné filmy na hodinách občianskej náuky, etiky a náboženstva. 

V mesiaci apríl sme sa tradične zapojili do ďalšieho ročníka finančnej zbierky Dňa narcisov, ktorú 

organizuje Liga proti rakovine.  

 

Olympiáda ľudských práv, hodiny občianskej náuky, etiky a náboženstva 

Primárnej prevencii sa venujeme pravidelne aj na hodinách občianskej náuky, etiky a náboženstva 

(príprava na rodičovstvo, partnerská zodpovednosť, chránenie pred pohlavnými chorobami, zvládanie stresu, 

drogové závislosti, zneužívanie internetu, šikanovanie a i.).  

V mesiaci február 2015 sa konala Olympiáda ľudských práv, ktorá je na našej škole tiež veľmi 

obľúbená, nakoľko aktuálne témy dokážu žiakov podnietiť k obohacujúcim diskusiám. 

 

Informačná činnosť 

Počas celého školského roka 2014/2015 visela informačná nástenka, ktorá sa pravidelne 

aktualizovala. Venovala sa problematike zneužívania internetu, rasovej diskriminácii, drogovej prevencii, 

medziľudským a partnerským vzťahom, ako efektívne využiť čas učenia sa s cieľom zlepšenia si známok.   

 

Žiacka školská rada 

Žiacka školská rada fungovala v zastúpení jednotlivých zástupcov tried, kedy sa riešili aktuálne 

problémy na škole, zástupcovia jednotlivých tried prezentovali názory žiakov svojich tried. Študenti sa taktiež 

aktívne zapájali do akcie organizovanej za zachovanie SOŠ podnikania. 

 

Stručný prehľad aktivít  

 

Mesiac Realizované aktivity Informačná nástenka 

 

 

 

 

 

September 

2014 

- Aktualizácia nástenky koordinátora primárnej 

prevencie s uvedením kontaktov poverenej osoby. 

- Mapovanie situácie, spoznávanie žiakov v 1. 

ročníkoch. 

- Výber žiakov pre doplnenie Žiackej školskej rady – 

žiaci prvých ročníkov. 

- Informačné stretnutie Žiackej školskej rady, 

oboznámenie nových študentov o úlohách ŽŠR. 

 

 

- Kontakty na koordinátora 

primárnej prevencie 

 

-  Informačná nástenka 

k Medzinárodnému dňu 

mieru –   21. septembra 
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- Realizovanie prednášky na tému „Obchodovanie 

s ľuďmi“ pre žiakov 3. ročníkov v spolupráci s KPZ 

TN. 

 

 

Október 

2014 

 

- Učitelia OBN – rady pre študentov, ako zvládať 

stres, diskusia,  

Informačná nástenka ku 

Svetovému dňu duševného 

zdravia – 10. októbra. 

 

 

November 

2014 

 

- Dňa 7. 11. 2015 - Výchovný koncert pri príležitosti 

Medzinárodného dňa študentov „KLUB 27“  

 

 

Informačná nástenka:  

a) Európsky týždeň boja 

proti drogám (15. 11.) 

b) Deň   boja   proti    

totalite. Medzinárodný 

deň študentov (17. 11.). 

 

December 

2014 

 

- Zapojenie sa študentov do projektu „Červené 

stužky“ 

Informačná nástenka: 

Svetový deň boja proti HIV, 

AIDS (1. december). 

 

Január 

2015 

- Učitelia OBN – téma: Internet je veľký kamoš, ale 

môže byť aj veľký zradca – diskusia so žiakmi. 

- Školenie v rámci projektu Európskej únie na tému: 

Efektívna pedagogická komunikácia (koordinátor 

primárnej prevencie).  

Informačná nástenka: téma: 

Ako efektívne využiť čas 

učenia sa s cieľom zlepšenia 

si známok v II. polroku. 

 

 

Február 

2015 

- Školské kolo Olympiády ľudských práv  - študenti 2. 

ročníkov na hodinách OBN.  

- 26. 02. 2015 Supervízia pre odborných a 

pedagogických zamestnancov v školstve          

(Čo je a čo nie je supervízia, Roviny 

supervízie: kontrakt a vzťah) – školenie 

organizované CPPaP – Mgr. Čopíková Lucia.  

Informačná nástenka: -  

 

Ľudské práva 

 

 

 

Marec 

2015 

- Výroky študentov na tému – „Čo je to diskriminácia“ 

– na hodinách OBN. 

- Školenie v rámci projektu Európskej únie na tému: 

Efektívna pedagogická komunikácia (koordinátor 

primárnej prevencie).  

Informačná nástenka na 

tému: „Čo je to diskriminácia“ 

– pri príležitosti 

Medzinárodného dňa boja 

proti rasovej diskriminácii     

(21. 3.). 

 

 

 

- Aktívne zapojenie sa študentov do zbierky Ligy 

Informačná nástenka na 

tému: Zdravý životný štýl pri 
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Apríl 2015 proti rakovine – Deň narcisov  

 

príležitosti Svetového dňa 

zdravia (07. 04.). 

 

 

 

 

Máj 2015 

- Na hodinách OBN – diskusia na tému:  „Fajčenie 

ako celosvetový problém, prečo fajčím, dôvody, 

ktoré nás vedú k tomu, aby sme prestali fajčiť“  

- 14. 05. 2015 – prednáška CPPaP na tému: 

Zámerné sebapoškodzovanie u detí 

a adolescentov. Príčiny, výskyt, modifikujúce 

faktory, intervencie, liečba. Prednášajúca Mgr. 

Lucia Čopíková. 

 

Informačná nástenka na 

tému:  

„Prečo prestať fajčiť?“ – pri 

príležitosti Svetového dňa bez 

tabaku (31. 05.). 

 

 

 

Jún 2015 

- Študenti tretích ročníkov sa zúčastnili prednášky 

„Obchodovanie s ľuďmi“ – KPZ TN. 

- V rámci OBN – diskusia so študentmi prvých 

ročníkov na tému – drogy, vplyv drog na rodinný 

život.  

 

Nástenka na tému: 

a) „Díler – Tvoj kamarát?“ – 

Pri príležitosti 

Medzinárodného dňa proti 

zneužívaniu drog a nez. 

obchodovaniu 

b) Prázdniny sú za dverami  

 

 
 

Vyhodnotenie plánu práce  koordinátora projektu Škola podporujúca zdravie 

 za školský rok 2014/2015   

 

V školskom roku 2014/2015 sme plnili stanovené ciele projektu v koordinačnej skupine zloženej 

z nasledovných členov: 

Ing. Ivica Košutová - školská koordinátorka projektu ŠPZ 

Mgr. Iveta Lintnerová - výchovná poradkyňa 

PhDr. Helena Čimborová - koordinátorka prevencií 

Mgr. Vladimír Ondrovič - inštruktor voľného času  

 

Členovia skupiny pracovali koordinovane, podľa individuálne vytýčených plánov v súlade s koncepciami 

a stratégiami Ministerstva školstva SR pre školský rok 2014/2015. 

 

Vychádzali sme z uvedených programov: 

 Národný plán výchovy k ľudským právam 2005-2014 

 Dohovor o právach dieťaťa 
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 Národná protidrogová stratégia  

 Národný program prevencie HIV/ AIDS v SR  

 Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi 

 Národný program duševného zdravia  

 Národný akčný plán pre deti 

 Národný program prevencie obezity 

 Aktualizácia programu ozdravenia výživy obyvateľov SR 

 

 

Zamerali sme sa na rozvoj afektívnej oblasti výkonového štandardu absolventa strednej odbornej školy: 

- pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti   

  muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami náboženskej tolerancie, 

- naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na  

  seba zodpovednosť, 

- naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy  

  a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, 

- posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu,  

  ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,  

- získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore  

  o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

- vytvárať primerané sebavedomie a inšpiráciu žiakov,    

- rozvíjať slobodné, kritické a nezávislé myslenie žiakov, ich úsudok a rozhodovanie,   

- viesť k prijímaniu zodpovednosti žiakov za svoje myslenie, rozhodovanie,  správanie a cítenie,   

- viesť žiakov k emocionálnemu a estetickému vnímaniu, 

- byť pripravený na zmeny, nepodľahnúť v kritických situáciách drogám, alkoholu 

- zdravo žiť. 

 

 

Úspešne zrealizované akcie: 

 

Medzinárodné stretnutie mládeže v Nemecku v mestečku Schierke v dňoch 28. 07. - 11. 08. 2014, vedúci: 

Mgr. Beznák. 

Medzinárodné stretnutie mládeže v Lotyšsku v mestečku Rezekne v dňoch od 6. 08. - 16. 08. 2014, vedúce 

Ing. Košutová, Mgr. Ptáčková. 
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Imatrikulácia prvákov v réžii študentov II.C dňa 03. 12. 2014, v duchu Cirkus Mojito. Víťazom sa stala I.C 

trieda a preberá štafetu organizátora budúcoročnej imatrikulácie. 

Dobrovoľníci vo veku 18 rokov sa zúčastnili Valentínskej kvapky krvi konanej  v dňoch 10. 02. - 14. 03. 2014. 

Pod heslom ,, Pre niekoho si ten pravý“. 

Naši študenti sa zapojili do akcie Študentská kvapka krvi organizovanej Slovenským červeným krížom v dňoch 

13. 10. 2014, pod heslom ,, Sú tuNIAKY MOJI ľudia?“ 

Návšteva festivalu dobrodružných filmov  Horyzonty 15. 11. 2014 

Návšteva ekosídliska a vianočnej Viedne dňa 18. 11. 2014 so žiakmi I.C a I.B 

Študenti Žiackej rady školy spropagovali kampaň Červené stužky  dňa  01. 12. 2014 letákmi a nástenkami. 

- k tejto kampani boli distribuované filmy na DVD nosičoch s tematikou prevencie HAIV/ AIDS, ktoré si 

záujemci mohli pozrieť. 

 

Výroba vianočných pozdravov, v rámci odborného výcviku a odborných predmetov: marketingová komunikácia 

a propagácia, spoločenská komunikácia, marketing. Tieto pozdravy zasielame bývalým  zamestnancom školy 

a tiež spolupracujúcim organizáciám a súkromníkom, ktorí umiestňujú našich študentov na prevádzkach počas 

ODV 

Študenti III.D pripravili 05. 12. 2014 Mikuláša a malou sladkosťou odmenili žiakov, pedagógov a 

zamestnancov SOŠ podnikania.  

Dňa 10. 12. 2014 navštívili  naši študenti III. D v maskách Mikuláša, čertov a anjelov  IV.ZŠ,  kde im deti 

pripravili milú vianočnú besiedku. 

Študenti I.C pripravili Valentínsku poštu dňa 14. 02. 2015 a milými pozdravmi potešili svojich blízkych 

spolužiakov aj pedagógov. 

Študenti II.C vytvorili hliadky počas 19. ročníka Dňa narcisov 19. 03. 2015.Vyzbierali 650 EUR na podporu 

Ligy proti rakovine. Liga nám zaslala ďakovný list s oznámením celkovej vyzbieranej sumy, ktorá činí 835 

086,93 EUR, a s popisom účelu jej použitia. 

- počas akcie študenti rozdávali množstvo propagačných materiálov a spropagovali ju aj na IV. ZŠ a na ŠIŠ 

TN 

Študenti dobrovoľne prispeli  na podporu kampane Úsmev ako dar, aby všetky deti mali domov, v dňoch 25. – 

29. 05. 2015 

 

Tieto a mnohé ďalšie akcie, ktoré ešte spomenú vo svojich správach moji kolegovia, by nebolo možné 

zrealizovať bez spolupráce všetkých pedagógov našej školy. Srdečne  všetkým ďakujem a teším sa na ďalšiu 

spoluprácu v novom školskom roku. 
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Vyhodnotenie plánu práce koordinátora environmentálnej výchovy za šk. rok 2014/2015   
 

V školskom roku 2014/2015 sme v rámci environmentálnej výchovy dbali na osvetu a prevenciu, ktorými by 

sme mohli v dlhodobom hľadisku postupne uskutočňovať jednotlivé zmeny v konaní našich študentov.  

 

Počas školského roka sme realizovali: 

1. Pravidelnú obmenu ekologickej nástenky, predovšetkým so žiakmi prvých a druhých ročníkov 

2. V rámci projektu Škola podporujúca zdravie boli žiaci II.C zapojení do akcie Červená stužka – 

počas Svetového dňa boja proti AIDS – december 2014 

3. V máji 2015 sa žiačky I.Ć zapojili do kampane v rámci Svetového dňa ochorenia sklerózy 

mulptiplex 

4. Na začiatku školského roka boli jednotlivé prierezové environmentálne témy zaradené do 

všetkých školských vzdelávacích programov 

5. V mesiaci december sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili akcie ekologická vianočná Viedeň, kde 

pod vedením p. uč. Ďurčekovej navštívili eko-dedinu pri Viedni a dozvedeli sa, akým spôsobom sa 

snažia produkovať čo najmenej odpadu a byť sebestační pri výrobe energie. 

6. Počas roka žiaci aj učitelia triedili odpad pomocou troch samostatných zberných nádob (v troch 

rôznych farbách) umiestnených na každej chodbe, dobre dostupné. 

7. Na hodinách ekológie a biológie pracovali jednotliví učitelia s modernou výpočtovou technikou 

a kvôli názornosti využívali tiež pripravené prezentácie 

 
 
 

14. ÚDAJE O AKTIVITÁCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU  
A PREZENTÁCII ŠKOLY 

 
Vyhodnotenie plánu práce PK SJL –DEJ za školský rok 2014/2015   

 
PK spoločenskovedných predmetov SJL – DEJ pracovala počas školského roka  podľa ŠkVP a podľa 

plánu práce PK, ktorý sme vypracovali na začiatku školského roka 2014/2015. Predmetová komisia pracovala 

v zložení: Mgr. Peter Beňo, Mgr. Eva Rovderová, Mgr. Oľga Slezáková. Počas stretnutí členov PK sme riešili 

metodické, pedagogické, organizačné i technické problémy, ktoré sa v priebehu školského roka  v našej práci 

vyskytli a plán práce sme v jednotlivých bodoch naplnili. 
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Maturita 2014/ 2015: 

 Pre školský rok 2014/ 2015 bolo prihlásených na MS 107 študentov denného ( 87) a nadstavbového 

štúdia ( 20 ).Externá časť prebehla v súlade s pokynmi štátnych orgánov na vykonanie PFEČ MS zo SJL 17. 

3.2015. Študenti našej školy dosiahli priemernú úspešnosť 46,3%.  a  v časti PFIČ 50,33%. V dňoch 18.5 -

22.5. prebehla na SOŠ podnikania ÚFIČ MS zo SJL a žiaci ( počet 98 ) dosiahli úspešnosť vyjadrenú 

známkou 2,45. Všetci študenti úspešne zmaturovali. Zo zdravotných dôvodov boli z ÚFIČ ospravedlnené 3 

študentky nadstavbového štúdia. Predsedníčkou predmetovej maturitnej komisie bola PaedDr. Jana 

Provazníková zo SOŠ Pod  Sokolicami, Trenčín. Maturitné skúšky prebehli podľa harmonogramu a bez 

rušivých momentov. 

 Na prípravu k MS zo SJL pracovali 2 krúžky, ktoré viedli Mgr. Beňo a Mgr. Slezáková. 

 Na základe plánu  práce PK SJL – DEJ  pre školský rok 2014/2015 sme so žiakmi prvých ročníkov 

napísali vstupný diktát ( priemerná známka 3,73). 

 Maturitné zadania sme ponechali v pôvodnej verzii. Dôvodom bola informácia o vyradení SOŠ 

podnikania na Veľkomoravskej 14 Trenčín zo siete SŠ v rámci Slovenska k 1.9.2015. Na prípadnej úprave 

alebo zosúladení maturitných zadaní budeme pokračovať na novom pôsobisku ( SOŠ obchodu a služieb, Ul. 

P. Jilemnického, Trenčín ). 

 

 Členovia PK organizačne pripravili , zabezpečili, zorganizovali :  

a) školské kolo olympiády zo SJL – prebehlo 3.11.2014 za účasti 10 študentov tretieho a štvrtého ročníka. 

Víťaz školského kola, Veronika Toroková, postúpila do krajského kola OSJL v kategórii A, ktorého sa 

zúčastnila 6.2. 2015 na SOŠ strojníckej v TN, kde z počtu 18 súťažiacich obsadila 9. miesto. 

b) školské kolo SOČ – prebehlo 23.2. 2015; súťažilo 5 prác, z toho 4 z odboru 08 ( cestovný ruch, hotelierstvo, 

gastronómia) a 1 práca  v odbore 13 ( história, politológia,   právne vedy); dve práce sme posunuli do 

regionálneho kola, ktoré prebehlo 13. 3. 2015 v Novom Meste nad Váhom a následne krajské kolo na Myjave.; 

SOŠ podnikania reprezentovali Zuzka Kukučová a Radka Kálaiová z III.D triedy (Témy: Pamiatkové 

rezervácie na Slovensku, Kúzlo pútnických miest) 

c) školské kolo Hviezdoslavovho Kubína – prebehlo 23. 3 2015. Organizačne ho zabezpečil Mgr. Peter Beňo 

V školskom kole sa predstavilo 10 študentiek SOŠ podnikania s vlastným výberom z poézie aj prózy. Na 

prvom mieste sa umiestnila skúsená recitátorka Radka Kálaiová z III.D, ktorá  sa zúčastnila 24.10. 2014 16.  

ročníka recitačnej súťaže  v prednese  pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie Koyšove  Ladce. 

d) Výročia – žiaci II.C sa v mesiaci september až október 2014 stali súčasťou projektu k 100. výročiu 

vypuknutia 1.svetovej vojny 1914 – 2014, počas ktorého urobili školskú nástenku, pozreli si film Láska vo víre 

vojny, predniesli referáty, robili fotodokumentáciu na cintorínoch. Na konci školského roka spracovali žiaci 

druhých ročníkov prezentácie zamerané na 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny, ktoré sme posúdili 

a vyhodnotili. Najlepšie prezentácie urobili:  
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Ondrejková Simona   a Obedová Jazmína z II.B;  Bartalský Adam a Vodárová Ivana z II.C. Ich prezentácie boli 

tvorivé, premyslené, aktuálne. Využívali medzipredmetové vzťahy  ( Informatika). Tieto aktivity vyhodnocujeme 

ako školský variant ODEJ. 

Nástenku k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra spolu so žiakmi realizovali na druhom poschodí budovy 

školy Mgr. Rovderová a Mgr. Slezáková. 

e) členovia PK sa aktívne zúčastnili vzdelávacích programov v rámci projektu Moderná škola – základ 

úspechu, ktoré sa realizovali prostredníctvom lektorov vzdelávacieho inštitútu COOP v Mojmírovciach pri Nitre. 

Absolvovali programy: Asertivita, Koučovacie zručnosti (Slezáková), Riešenie konfliktov a iných záťažových 

situácií ( Slezáková, Beňo) a prostredníctvom firmy GAMO prešli členovia PK výcvikom na tvorbu a 

vyhodnocovanie štandardizovaných testov v programe TAP. 

f) Exkurzie - Mgr. Beňo a Mgr. Rovderová  v mesiaci september a október navštívili so žiakmi prvých ročníkov 

knižnicu M. Rešetku;  trieda II.D absolvovala 7.mája 2015 exkurziu, počas ktorej žiaci videli divadelné 

predstavenie Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch v Divadle Jána Palárika v Trnave a následne si 

v Bratislave prezreli automobilový gigant Volkswagen ( na príprave organizačne spolupracovali Mgr. 

Slezáková a Ing. Korienková). 

15.6.2015 absolvovali žiaci I.B´ exkurziu do Piešťan, kde navštívili Pamätnú izbu Ivana Kraska  aj expozíciu 

Balneologického múzea v Piešťanoch. 26. 5. 2015 absolvovali túto istú exkurziu aj študenti II.D triedy s Mgr. 

Slezákovou. Posledné júnové školské dni sme aktívne naplnili vychádzkami po pamätných a pietnych 

miestach mesta Trenčín ( Brezina – pamätník obetiam umučených z roku 1945, evanjelický cintorín – hrob 

matky Ľ. Štúra, rímsky nápis na THS)  a návštevou Trenčianskeho múzea, kde je inštalovaná  výstava 

historických pohľadníc Považia pod názvom Malebné putovanie dolu Váhom. 

 Prostredníctvom jednotlivých zložiek  predmetu SJL a aktivít sme propagovali a rozvíjali jazykovú 

kultúru, zvyšovali záujem o čítanie a zvyšovali čitateľské zručnosti študentov a vlastným príkladom  motivovali 

ich k návšteve kultúrnych podujatí  

 Na vyučovacích hodinách SJL a DEJ pedagógovia vytvárali klímu pokoja, vzájomnej tolerancie, 

akceptácie v duchu humanistických a demokratických zásad vyučovania a života vôbec; a zároveň študentov 

podnecovali k pravidelnej príprave na vyučovanie a získavali ich pre pozitívny postoj k učeniu a k osobnej 

zodpovednosti za úspechy i neúspechy v osobnom živote ( všetci študenti tretích ročníkov vypracovali prácu 

SOČ na vybranú tému, všetci študenti druhých ročníkov pripravili prezentácie z predmetu dejepis zamerané 

na 70. výročie konca 2. svetovej vojny, čo svedčí o ich zodpovednosti a aj o vzťahu ku škole, učiteľom, 

vzdelávaniu a kladnému vzťahu k osobnej kultivácii). 
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Vyhodnotenie plánu práce PK anglického jazyka za školský rok 2014/2015   

 

Predmetová komisia anglického jazyka pracovala v šk. roku 2014/2015 v zložení: 

Mgr. Ingrida Rožníková 

Mgr. Jana Šedivá 

Mgr. Dana Ševčíková 

Mgr. Zuzana Vakošová 

 

Plnenie cieľov a úloh za školský rok 2014/2015 

V školskom roku 2014/2015 sa PK anglického jazyka zameriavala predovšetkým na rozvoj jazykových 

kompetencií študentov tak, aby boli schopní nadobudnuté vedomosti z anglického jazyka využívať vo svojom 

budúcom povolaní. Zároveň bolo cieľom PK anglického jazyka zvýšiť úroveň dosiahnutých výsledkov 

v externej aj internej časti maturitnej skúšky.  

Predmety anglický jazyk, konverzácia v anglickom jazyku a odborná angličtina boli vo všetkých odboroch 

odučené podľa tematického plánu. Výchovno-vzdelávací proces sa realizoval v duchu tvorivo-humánnej 

výchovy s dôrazom na uplatňovanie princípov demokracie a individuálneho prístupu k žiakovi. Predmetová 

komisia zasadala podľa potrieb riešenia výchovno-vzdelávacích problémov a pri ich riešení spolupracovala 

s ostatnými predmetovými komisiami.  

 

V tomto školskom roku mali študenti možnosť navštevovať krúžky záujmovej činnosti: 

Krúžok prípravy na maturitu z anglického jazyka I. pod vedením Mgr. Dany Ševčíkovej 

Krúžok Angličtina pre všetkých pod vedením Mgr. Jany Šedivej 

 

Pre skvalitnenie výučby anglického jazyka sme počas školského roka využívali nielen základné pomôcky 

/učebnice a cvičebnice/, ale aj doplnkové metodické materiály/časopis Bridge, mapy, gramatické tabuľky, 

pojmové mapy/ a taktiež didaktickú techniku /dataprojektor, počítače a interaktívnu tabuľu/. Výučba bola 

organizovaná tak, aby všetky triedy mali možnosť využívať jazykové laboratórium a tým aplikovať využívanie 

informačno-komunikačných technológií vo výučbe. 

 

Vzdelávanie členov PK 

Členky predmetovej komisie počas tohto školského roka prehlbovali odborné vedomosti samoštúdiom 

i účasťou na odborných školeniach a seminároch: 

Obchodná angličtina /Mgr. Rožníková, Mgr. Vakošová/ 

Rozvoj psycholingvistických zručností /všetky členky PK/ 

Školenie GAMO – sovtvéru na testovanie žiakov /Mgr. Rožníková/ 
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Organizované školské akcie 

V priebehu školského roka PK anglického jazyka organizovala niekoľko akcií: 

December 2014 – Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 

Máj 2015 – Deň jazykov – aktivity  zamerané na význam ovládania cudzích jazykov v modernej Európe. 

 

 

Vyhodnotenie plánu práce PK cudzích jazykov (nemeckého, španielskeho, ruského) 

za školský rok 2014/2015    

 

Predmetová komisia pracovala v zložení: 

Mgr. Ivana Ďurčeková       NEJ   

Mgr. Diana Vylámová          NEJ, SJA 

PhDr. Helena Čimborová     SJA 

Mgr. Iveta Lintnerová       RUJ 

Mgr. Jana Šedivá                RUJ 

 

Plnenie cieľov a úloh za školský rok 2014/2015:  

- vo vyučovaní sme vychádzali zo školského vzdelávacieho programu a požiadaviek spoločného Európskeho 

referenčného rámca pre jazyky, tiež z katalógu cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku pre úroveň B1  

- rozvíjali sme u žiakov interkultúrne komunikačné schopnosti a ďalšie jazykové kompetencie vedúce 

k samostatnej komunikácii, nakoľko znalosť cudzích jazykov v živote mladého človeka dnes stále zvyšuje  

svoju dôležitosť 

 

Príprava exkurzií a ostatných podujatí: 

- v októbri sme žiakov nadaných na jazyky prihlásili do európskej prekladateľskej súťaže JUVENES 

TRANSLATORES  a 1. 12. 2014 sme usporiadali  školské kolo (Mgr.Ďurčeková, Mgr. Vakošová), súťaž  bola 

bez ďalšieho postupového kola, nakoľko náhodným výberom v Bruseli sme neboli  pre ďalší postup vylosovaní 

- pomohli s prekladmi z a do nemeckého jazyka v rámci príprav medzinárodných  projektov:   

- Medzinárodný tréning ,,Aktívni versus lenivci (gaučové zemiaky)” , ktorý sa uskutočnil v dňoch 16-

21.11.2014. (Mgr. Ďurčeková)                      

- Medzinárodný mládežnícky kemp „CRAFTivity –  Hore na vrchol s  remeselníctvom a kreativitou”, , ktorý sa 

uskutoční v lete 2015 v Maďarsku  (Mgr. Ďurčeková)   

- 26. novembra 2014 pre žiakov 1.ročníka poznávaciu exkurziu do Viedne pod názvom “Ekologické bývanie“ 

spojeného s poznávaním vianočnej Viedne a 11. decembra 2014 sme zorganizovali poznávaciu exkurziu 

„Vianočná Viedeň“ 
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- 8. decembra 2014 sme zorganizovali školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, víťazka šk. kola Veronika 

Lukáčová (IV.C trieda) sa však Okresného kola olympiády v nemeckom jazyku zo zdrav. dôvodov 

nezúčastnila 

- v apríli 2015 sa konal „Týždeň jazykov“, kedy všetci žiaci učiaci sa nemecký, ruský a španielsky jazyk dostali 

informácie o jazykoch sveta, o indoeurópskych jazykoch, o ich význame a  rozdelení na  rôzne jazykové 

skupiny 

- V tomto šk. roku pracovali žiaci v krúžkoch:         

Príprava na maturitnú skúšku v nemeckom jazyku (viedla Mgr.Ďurčeková)  

Príprava na písomnú maturitu z nemeckého jazyka (viedla Mgr. Vylámová)  

Krúžok španielskeho jazyka (viedla PhDr. Čimborová) 

 

Na projekte pracovali , projekt úspešne ukončili, školení sa zúčastnili  a  výstup Ing. Zubákovej ku koncu šk. 

roku  odovzdali Mgr. Ivana Ďurčeková- NEJ, Mgr. Diana Vylámová- ŠAJ , PhDr. Helena Čimborová- ŠAJ 

 

Vytváranie materiálnych podmienok pre vyučovanie cudzích jazykov 

- Vo vyučovaní cudzích jazykov sme používali základné pomôcky, učebnice  sme  dopĺňali inými pomôckami 

(aktuálna tlač v tlačenej i elektronickej podobe, časopisy a iné doplnkové texty) a pracovali sme s didaktickou 

technikou - pomôcky z projektu (CD prehrávač, dataprojektor, počítače). Používali sme aj  jazykovú učebňu 

vybavenú počítačmi, dataprojektorom a interaktívnou tabuľou.  

- Nová technika hlavne z projektu školy umožnila skvalitniť a spestriť  výučbu cudzích jazykov, 

- Využívali sme tiež materiál, ktorý sme získali počas odborných exkurzií. 

 

Kontrola a hodnotenie: 

Všetci žiaci uzavreli z nemeckého jazyka ročník, maturitná skúška v nemeckom jazyku  v tomto šk. roku  

prebehla v poriadku. - vyhoveli všetci žiaci, 1 žiačka (Králičová, III.POE) sa z dôvodu  PN nezúčastnila. 

Členovia predmetovej komísie cudzích jazykov uskutočnili vzájomné hospitácie v rámci jednotlivých cudzích 

jazykov, tieto však neboli kontrolného charakteru, ale  išlo o vzájomnú výmenu skúseností  PK   sa stretávala 

na spoločných zasadnutiach, kde riešila problémy a hodnotila výsledky svojej práce predseda PK CUJ 

kontroloval činnosť členov PK CUJ, plnenie tematických plánov  

kontrola a hodnotenie v samotnom vyučovaní cudzích jazykov prebiehala prostredníctvom projektov, testov, 

písomných a slohových prác 

 

Vzdelávanie   členov PK 

sa uskutočnilo v rámci projektu školy “Moderná škola- základ úspechu“ formou viacdenných školení 
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Vyhodnotenie plánu práce PK  prírodovedných predmetov  za školský rok 2014/2015  

 

Predmetová komisia pracovala v školskom roku 2014/2015 v tomto zložení: 

Mgr. Zuzana Vakošová – matematika, biológia 

PhDr. Marcela Štefániková – biológia  

Mgr. Dana Ševčíková – matematika 

Mgr. Ivana Ďurčeková – matematika 

Ing. Ivica Košútová – ekológia 

PaedDr. Beata Černová – matematika 

Ing. Stanislav Kadlec - fyzika 

 Mgr. Tománková - matematika 

  

V školskom roku 2014/2015 sa v jednotlivých predmetoch postupovalo podľa schválených tematických 

výchovno-vzdelávacích plánov. Učivo bolo odučené v súlade so školskými vzdelávacími programami. V 2. 

polroku nastala zmena vyučujúcej: Mgr. Zuzanu Vakošovú nahradili PaedDr. Černová a Mgr. Tománková. 

V rámci PK prírodovedných predmetov sme sa stretávali pravidelne vždy ku štvrťročnému 

klasifikačnému obdobiu, aby sme vyhodnotili písomné práce z matematiky, definovali najčastejšie chyby 

a problémy a hľadali možnosti riešenia. Taktiež sme venovali pozornosť predmetom, zameraným na rozšírenie 

ekologického povedomia a prediskutovali sme prospech slabo prospievajúcich žiakov.  

Aj v tomto školskom roku pracoval na škole krúžok z matematiky zameraný na posilnenie 

matematického vnímania žiakov, doučovanie a tiež prípravu na prijímacie skúšky na vysoké školy. 

Na konci školského roka boli známkou nedostatočný z predmetu matematika hodnotení títo žiaci: 

III.D – Nikolas Bezunk – neklasifikovaný 

II.A – Patrik Škunda  

Termín opravných komisionálnych skúšok – 26. augusta 2015 o 11.00 h 

 

Ako hlavný problém vyučovania matematiky na škole vidíme nedostatočný počet hodín do týždňa. Je 

to 1 alebo 2 hodiny, podľa odboru, čo  pri orientácii žiakov na vysoké školy predstavuje vážne prekážky. 

Ako už po niekoľko rokov, aj teraz sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili v predvianočnom čase akcie 

EkoViedeň, organizovanej p. uč. Ďurčekovou. 

Pôvodný zámer zapojiť sa do matematickej celosvetovej súťaže Matematický KLOKAN, sa 

nepodarilo splniť, keďže záujem žiakov bol nedostatočný. 

Takisto sa predmetová komisia prírodovedných predmetov zúčastnila testovania PISA žiakov prvých 

ročníkov, kde sa merala gramotnosť žiakov v oblasti prírodných vied, matematiky a čítania, ale aj v oblasti 

kolaboratívneho riešenie problémov a finančnej gramotnosti. 
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Pravidelne sme sa tiež snažili obmieňať nástenku na medziposchodí, venovanú environmentálnej 

výchove, do tejto činnosti boli výrazne zapojení aj žiaci. 

Vo všetkých predmetoch bolo hodnotenie a skúšanie realizované ústnou i písomnou formou v súlade 

so schváleným ŠkVP. Tento školský rok sme sa v školských vzdelávacích programoch zmenili počet 

povinných písomných prác a hodnotili sme na základe viacerých písomných skúšaní rozdelených do menších 

celkov. 

 

 

Vyhodnotenie plánu práce  PK predmetov výchovného zamerania za školský rok 

2014/2015  

 

Predmety patriace do PK: 

etická výchova                                               ETV 

občianska náuka                                                 OBN 

náboženská výchova                                                NAB 

telesná a športová výchova                                       TSV 

telesná výchova s metodikou                                     TVM 

hudobná výchova s metodikou                                   HVM 

opatrovateľská  činnosť                                              OTC 

pedagogika                                                                 PED 

psychológia                                                                 PSY 

polytechnické praktikum                                              PYA 

výtvarná výchova s metodikou                                   VVM 

zdravoveda                                                                 ZDR 

 

Predseda PK:  

Mgr. Miloš  Beznák               TSV 

Členovia PK:  

Mgr. Eva Rovderová          OBN 

PhDr. Vladimír Mojto          OBN 

PhDr. Helena Čimborová     OBN,OTC 

Mgr. Peter Beňo                   OBN   

Mgr. Iveta Lintnerová          ETV,OBN 

Mgr. Leoš Drmola          TSV, TVM 

Mgr. Ingrida Rožníková        PED, PSY 
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Ing. Ivica  Košutová              PYA 

Mgr. Vladimír Ondrovič         IMČ 

Mgr. Ondrej Kovaľ            NAB 

Mgr. Zuzana  Vakošová       HVM 

Ing. Marcela  Šimíčková      VVM 

PhDr. Marcela Štefániková  ZDR 

 

Exkurzie a akcie PKV: 

1. Návšteva súdneho pojednávania 3. ročník OBN 

2. Beseda s psychológom 1. ročník OBN 

3. Kurz ochrany života a zdravia  IIIC,IIID 

    17.09.2014 – 19.09.2014 

4. Účelové cvičenie                                                                             1. a 2. ročník  TSV 

     04.09.2014 

5. Lyžiarsky a SNB kurz  1., 2., 3. ročník TSV 

    15.03.2015 – 20.03.2015 Hotel Liptov, Jasná  

6. Účasť na športových súťažiach , branných pretekov  

7. Návšteva piaristického kostola v Trenčíne  1.- 2. ročník   NAB 

8. Návšteva Mestského úradu v Trenčíne- 

    klientské centrum 

9. Návšteva Oswienčimu pre žiakov  výber žiakov  

10. Výtvarná a literárna súťaž s protidrogovou tematikou „Prečo som na svete rád“ 

      a návšteva putovnej výstavy na Krajskom úrade  OBN,ETV 

11. Športový deň proti drogám  OBN,IMČ 

12. Európskeho modelového parlamentu                                               OBN 

13. Debatný krúžok  ako príprava na Olympiádu ľudských práv   OBN 

14. Uskutočnené  besedy 

 Beseda s príslušníkom polície na tému: kriminalita, šikanovanie, 

     drogy, sex. zneužívanie, týranie.                                                             

15. Návšteva hudobného vystúpenia                                                      HVM 

 

Kariérny rast:  

Všetci vyučujúci sa zúčastňovali odborných seminárov a vzdelávaní podľa plánu a pozvánok 
Vyučujúci v školskom roku 2013/2014  pracovali podľa ŠVP  a hlavných úloh PKV. 
 
Všetky predmety výchovného zamerania boli odučené podľa aktualizovaných  TP. 
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PK pracovala podľa schváleného plánu zasadnutí: 
 
Akcie za školský rok 2014/2015 

- nástenka ku Dňu boja proti AIDS 

- žiaci sa zapojili do školského kola OĽP 

- účasť 10 žiakov 

- úspešní riešitelia boli odmenení vecnými cenami 

- uskutočnila sa beseda s psychológom a príslušníkom PZ 

ETV  

- usporiadali sme besedu s psychológom  

- uskutočnila sa výtvarná a literárna súťaž s protidrogovou tematikou 

- bola beseda s príslušníkom PZ na témy: kriminalita, šikanovanie, drogy, sex, zneužívanie a týranie 

NBV 

- počas školského roku prebehol projekt  LITURGICKÝ ROK OČAMI NAŠICH ŠTUDENTOV, 

- bol prezentovaný formou nástenných novín 

 
TSV 

- v dňoch 24.05 a 25.05. 2014 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili Účelového cvičenia 
 
- v dňoch 23. 03.2014 – 28.03.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili lyžiarskeho a snowboadoveho kurzu 
  v Jasnej 
 
- v dňoch 17.09.2014 – 19.09.2014 a 20.05. – 22.05. 2015 sa uskutočnil  KOŽAZ pre žiakov tretích ročníkov 
 
- dňa 23.05.2014 bol športový deň  riaditeľa školy 
 

Všetky akcie prebehli podľa platných OTZ, schválených vedením školy. 
 
 

 

Vyhodnotenie plánu práce  PK INFORMATIKY za školský rok 2014 / 2015     

 

Predmetová komisia, ktorá vyučovala predmety:  

informatika – INF, aplikovaná informatika – AIF 

pracovala v zložení: 

Ing. Kvetoslava Zubáková – INF, AIF 

Ing. Stanislav Kadlec – INF, AIF               

Ing. Jana Mandincová – API 

Ing. Jana Holčeková – API 

Ing. Ľubica Gerhardt - API 
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Správcom školskej počítačovej siete je firma tnTEL, správcom školskej internetovej stránky 

a predsedom PK – Ing. Kvetoslava Zubáková. 

Predmetová komisia sa počas školského roka stretla na 4 zasadnutiach PK podľa pripraveného plánu práce.  

 

Splnené úlohy a ciele predmetovej komisie: 

 

 Podľa požiadaviek Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho inštitútu odborného 

vzdelávania na Štátny vzdelávací program, vypracovali sme Školské vzdelávacie programy (ďalej ŠkVP) pre 

jednotlivé študijné odbory platné počnúc 1. ročníkom od r. 2013 a doplnili platné ŠkVP od roku 2011 pre štvrtý 

ročník. Na základe Školských vzdelávacích programov pre jednotlivé študijné odbory sme vypracovali 

tematické plány pre školský rok 2014/2015; učivo predmetov PK bolo odučené podľa TP bez zmien. 

 Aktívne sme podporovali študentov a individuálne im pomáhali v získaní zručností pri práci na PC, 

umožňovala to práca v skupinách pri delení tried, kde k efektívnosti výkladu učiteľa prispelo používanie 

dataprokjektorov a interaktívnych tabúľ v odborných učebniach.  

V školskom roku 2014/2015 sme sa vo výchovno-vzdelávacom procese zamerali v PK na budovanie 

informačnej gramotnosti, informačnej bezpečnosti a kultúry komunikácie, finančnej gramotnosti, mediálnej 

výchovy a environmentálnej výchovy. Tieto výchovné zložky sme implementovali do obsahu vzdelávania INF a 

API a do tém projektového vyučovania. 

Pri práci študentov na PC sme dbali na dodržiavanie bezpečnostných predpisov a základných 

povinností používateľov počítačovej siete, viedli žiakov k ochrane technického a materiálneho vybavenia 

učební. K prevencii výchovných problémov pri práci na PC prispelo aj blokovanie vybraných sociálnych sietí 

v odborných učebniach. 

Pri komunikácii žiakov na internete sme dbali na výchovnú zložku etického správania sa na PC, 

prevenciu ako predchádzať a čeliť kybernetšikane, princípu, že nestačí byť mediálne gramotný, ale aj 

mediálne etický. Vo vzťahu učiteľ - žiak sme podporovali tvorivosť a iniciatívu, hlavne zadávaním žiackych 

projektov na preverenie zvládnutých výstupných vedomostí, zručností a kompetencií z výukového softvéru so 

zameraním na ich záľuby a na profil absolventa a na medzipredmetové vzťahy, v treťom ročníku zamerané na 

prípravy na súťaží cvičných firiem a študentských spoločností. Projektové vyučovanie sa na aplikovanej 

informatike znova osvedčilo v individuálnej aj skupinovej forme a žiaci dosiahli vo väčšine výborný 

a chválitebný prospech.  

 S integrovanými žiakmi sme  pracovali individuálne nielen pri osvojení si nového učiva, ale aj pri 

spracovaní a hodnotení klasifikovaných zadaní, čo viedlo k ich dobrým výsledkom aj pri zvládnutí náročnejších 

úloh napr. v tabuľkovom kalkulátore; integrovaní žiaci z predmetu prospeli bez problémov, práca s PC 

a internetom je pre nich motiváciou k získavaniu nových poznatkov a zručností. Podobne aj žiaci 

s individuálnym študijným plánom vykonali komisionálne skúšky a prospeli. 
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Splnenie špecifických úloh členmi PK: 

 Ing. Kvetoslava Zubáková aktuálne editovala webovú stránku školy, ktorá umožňuje interaktívne 

spracovanie dát z aSc agendy školy v spolupráci s referentkou pre žiakov, pravidelne ju dopĺňala o nové 

informácie o štúdiu a akciách zo života školy a pre návštevníkov vytvorila knižnicu Dokumenty, kde nájdu 

potrebné dokumenty a formuláre na stiahnutie. Školská stránka www.sosptn.sk funguje na serveri TSK a spĺňa 

podmienky optimalizácie webu pre digitálne zariadenia a štandardizácie publikovaných informácií štátnymi 

organizáciami podľa platných noriem a zákonov. 

V marketingovej propagácii školy Ing. Zubáková zhotovila na PC propagačné materiály a elektronické 

prezentácie školy. Pre Národný ústav certifikovaných meraní vypracovala štatistiku a následné praktické 

merania, tzv. IKT prieskum hardvéru a softvéru používaného na škole. Viedla záujmový krúžok Informatika – 

multimédiá, ktorého sa zúčastňovalo na vzdelávacie poukazy 25 žiakov. 

V rámci projektu moderná škola-základ úspechu vytvorila tri kompletné metodické materiály s názvom 

Myšlienkové mapy a Elektronická prezentácia - digitálne kompetencie a Praktické listy pre žiakov Databázový 

program MS Access. 

Je asistentom projektového manažéra a koordinátorom aktivity 1.1 v projekte Moderná škola - základ 

úspechu, kde aktívne pracovala od februára 2014 do júla 2015. 

 Ing. Stanislav Kadlec vytvoril metodický učebný materiál s názvom Multimédiá. 

Materiálne zabezpečenie: 

 Vyučovanie INF a API z hľadiska materiálneho zabezpečenia bolo tento školský rok na výbornej 

úrovni, vyučovali sme triedy delené na skupiny v 4 moderných učebniach 216, 409, 410  a 112.  

 

Spolupráca: 

Konštruktívna a úspešná spolupráca PK INF bola s PK odborných ekonomických predmetov z 

hľadiska marketingovej komunikácie a propagácie študentských spoločnosti a cvičných firiem v treťom 

ročníku, v príprave žiakov na súťaže od návrhu loga, cez tvorbu propagačných tlačených materiálov, 

elektronických prezentácií, webových stránok, videovizitiek a krátkych filmov.  

Spolupráca s ostanými PK pri integrácii IKT do vyučovania, pri projektovom vyučovaní na aplikovanej 

informatike, pri vyhotovení diplomov a informovanosti o predmetových súťažiach žiakov a školských akciách 

na webstránke školy a informačnej tabuli na 1. poschodí.  

 

 

 Vzdelávanie: 

Učitelia v PK INF sa neustále vzdelávajú samoštúdiom, hlavne formou e-learningu, čo si vyžaduje 

charakter vyučovacích predmetov INF a API pri zvládnutí zručností a vedomostí o informačných technológiách 

a osvojení si nového výučbového softvéru hlavne z didaktic-kého hľadiska. 
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Vyhodnotenie plánu práce PK odborných ekonomických predmetov EKO I a II 

za školský rok 2014/2015     

 

V predmetových komisiách odborných ekonomických predmetov sa vyučujú tieto predmety: 
 
Predmety PK EKO I.: 

 Ekonomika – EKO 

 Cvičenia z ekonomiky – CCK 

 Aplikovaná ekonómia – APE 

 Základy makroekonómie – ZMN 

 Manažment - MNZ 

 Marketing – MKT 

 Cvičenia z marketingu - CMR 

 Marketingová komunikácia a propagácia – MKP 

 Medzinárodný marketing - MEM 

 Podnikanie – PDN 

 Podnikateľské zručnosti – PUL 

 Bankovníctvo – BAK 

 Poisťovníctvo - POI 

 Právo pre podnikateľov – PPW 

 Obchodné a finančné právo - OFP 

 Komunikačné zručnosti – KMN 

 

Predmety PK EKO II.: 

 Účtovníctvo – UCT 

 Aplikované účtovníctvo – ALU 

 Cvičenia z účtovníctva - CVU 

 Administratíva a korešpondencia - ADK 

 Administratívne cvičenia – ADC 

 Administratíva predajne – ADP 

 Cvičenia z technológie - CTC 

 Tovaroznalectvo – TVZ 

 Seminár z tovaroznalectva – SQT 

 Obchodná prevádzka – OCH 

 Hospodárske výpočty - HVY 
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 Ekonomické cvičenia v cvičnej firme – ECF 

 Seminár k tvorbe odborných prác – SDH 

 Úvod do sveta práce – USP 

 

Predmetové komisie odborných ekonomických predmetov pracovali podľa plánu činností na šk. r. 2014/2015. 

V  školskom roku 2014/2015 sme sa na vyučovaní odborných ekonomických predmetov zameriavali najmä na: 

1. dôsledné aplikovanie školských vzdelávacích programov, 

2. kladenie dôrazu na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov, 

3. individuálny prístup k žiakovi, 

4. aplikovanie učiva formou praktických cvičení a zadaní odborných prác, 

5. vytvorenie podmienok pre reálne podnikanie vo vyučovacích predmetoch aplikovaná ekonómia a 

ekonomické cvičenie v cvičnej firme, 

6. pravidelnú účasť vyučujúcich na odbornom vzdelávaní, školeniach a seminároch. 

 

Všetky odborné ekonomické predmety boli v školskom roku 2014/2015 odučené podľa tematických plánov. Do 

výučby jednotlivých predmetov vyučujúci priebežne začleňovali aktuálne ekonomické informácie. 

V pedagogickom procese sa orientovali na tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie, na výchovu k demokracii, 

mravným hodnotám s dôrazom na individuálny prístup k žiakovi. Formou individuálneho štúdia si učitelia 

doplňovali svoje odborné a všeobecné vedomosti a sprostredkovávali ich žiakom. Zabezpečovali si aktuálne 

materiály na odučenie tematických celkov v súlade s platnými učebnými osnovami predmetu. Členovia PK 

spolupracovali a koordinovali svoje aktivity s vyučujúcimi ďalších PK. 

 

Vzdelávanie učiteľov 

 v septembri 2014 a vo februári 2015 pracovné stretnutia učiteľov aplikovanej ekonómie absolvovala Ing. 

Janka Mandincová, 

 vo februári 2015 sa zúčastnila vzdelávania pod názvom „Viac ako peniaze“ Ing. Blanka Vavrušová, 

 v šk. r. 2014/2015 sa zúčastnili vyučujúce Ing. Michaela Krajčová, Ing. Marcela Šimíčková a PhDr. 

Marcela Štefániková prípravného vzdelávania na 2. atestačnú skúšku v MPC v Trenčíne 

 

Krúžková činnosť 

Ing. Ľubica Gerhardt viedla krúžok Účtovníctvo v účtovných softvéroch Alfa a Omega od spoločnosti Kros, 

v ktorom si osvojili zručnosti potrebné pre vedenie účtovníctva malých a stredných podnikateľov. 
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Ing. Viera Kopšová viedla krúžok Podnikateľské účtovníctvo. Žiaci si na krúžku prehĺbili nielen teoretické 

vedomosti, ale získali aj potrebné zručnosti pri účtovaní rôznych účtovných prípadov a súvislých príkladov v 

podmienkach podnikateľských subjektov.  

 

Ing. Janka Mandincová viedla krúžok Tvorivá dielňa. V krúžku žiaci podľa vlastných návrhov vytvárali 

z rozličných materiálov bižutérne šperky a darčekové predmety. Cieľom práce v tomto krúžku sú nielen 

podpora kreatívneho myslenia, rozvoj fantázie a predstavivosti, ale aj získanie trpezlivosti, vytrvalosti 

a remeselnej zručnosti. Krúžok umožňuje materiálové, priestorové a personálne prepojenie s predmetom 

aplikovaná ekonómia. 

Ing. Blanka Vavrušová viedla Krúžok odevníctva a Krúžok strojopisu pre začiatočníkov. 

 

Odborné exkurzie 

Pedagógovia sa so žiakmi zúčastnili počas školského roka 2014/2015 viacerých odborných exkurzií, 

o priebehu ktorých vždy podali Správu o výsledku pracovnej cesty a  o ich priebehu a výsledkoch informovali 

na zasadnutiach predmetových komisií. 

Október 2014: 

Odborná exkurzia – veľtrh práce a vzdelávania Akadémia VAPAC, Bratislava. 

Zodpovedná: Ing. Viera Kopšová. 

November 2014: 

Výstava Stredoškolák v Trenčíne - nadobudnutie podnikateľských a komunikačných zručností v priamom 

obchodnom styku so zákazníkmi v rámci vyučovacieho predmetu aplikovaná ekonómia. 

Trieda: III. C. 

Zodpovedná: Ing. Janka Mandincová. 

Február 2015: 

Veľtrh práce „Profesia Days“, Bratislava 

Zodpovedná: Ing. Michaela Krajčová 

Marec 2015: 

Veľtrh práce „Národné dni kariéry“, Bratislava 

Zodpovedná: Ing. Viera Kopšová 

Apríl 2015: 

Výchovno-vzdelávacia exkurzia Zlín 

Trieda: II.B, III.C 

Zodpovedná: Ing. Michaela Krajčová, Ing. Ľubica Gerhardt 
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Odborná prax 

Odborná prax v študijnom odbore škola podnikania - trieda IV. C - sa uskutočnila v dňoch 29. 09. – 10. 10. 

2014. Všetci žiaci boli umiestnení do podnikov a po skončení odbornej praxe odovzdali správu z 

odbornej praxe, ktorú vypracovali podľa zadania. Správy z odbornej praxe vyučujúce odborných 

ekonomických predmetov podnikanie, účtovníctvo a podnikateľské zručnosti vyhodnotili a klasifikovali do 

prvého polroka. Zodpovedná za odbornú prax bola: Ing. Dana Harušincová. 

 

Odborná prax žiakov tretieho ročníka školy podnikania - triedy III. C sa uskutočnila v dňoch 11. mája až 22. 

mája 2015. Všetci žiaci boli umiestnení do podnikov a po skončení odbornej praxe odovzdali správu z 

odbornej praxe, ktorú vypracovali podľa zadania. Správy z odbornej praxe vyučujúce odborných predmetov 

podnikanie, účtovníctvo, aplikované účtovníctvo, manažment a marketing vyhodnotili a klasifikovali do druhého 

polroka 2014/2015. Zodpovedná za odbornú prax bola Ing. Ľubica Gerhardt. 

 

Odborná prax v študijnom odbore financie - trieda II. FIN - sa uskutočnila v dňoch 11. mája. – 5. júna. 2015. 

Všetci žiaci boli umiestnení do podnikov a po skončení odbornej praxe odovzdali správu z odbornej praxe, 

ktorú vypracovali podľa zadania. Správy z odbornej praxe vyučujúce odborných ekonomických predmetov 

ekonomika, účtovníctvo, marketing, poisťovníctvo, bankovníctvo a manažment vyhodnotili a klasifikovali do 

druhého polroka 2014/2015. Zodpovedná za odbornú prax bola: Ing. Alena Kapilová. 

 

Absolvovanie odbornej praxe v podnikateľskom prostredí žiakom študijného odboru škola podnikania 

a financie umožňuje pochopiť podstatu a princípy podnikania a nadobudnúť praktické vedomosti o základných 

právnych, ekonomických, administratívnych a etických aspektoch súkromného podnikania. 

 

Súťaže a príležitosti v praktických povinne voliteľných predmetoch 

Aplikovaná ekonómia, vyučujúca Ing. Janka Mandincová 

(garant programu: Junior Achievement Slovensko, nezisková organizácia) 

Odborný povinne voliteľný predmet sa vyučuje v študijnom odbore škola podnikania v treťom ročníku štúdia. 

V tomto školskom roku sa do projektu zapojili žiaci z triedy III. C. Úlohou žiakov v predmete je uspieť 

s vlastnými výrobkami na trhu, teda reálne podnikať a dosiahnuť zisk. Vypracovali podnikateľský plán, upísali 

100 kusov akcií, zvolali valné zhromaždenie a po zaregistrovaní v JASR začali reálne podnikať, čo znamená, 

že vyrábali a predávali výrobky, manipulovali so skutočnými peniazmi, viedli účtovníctvo a vyplácali si mzdy. 

Na konci školského roka uzavreli firemné účtovné knihy, pripravili výročnú správu a spoločnosť doviedli k 

likvidácii podľa platných predpisov. Predmetom podnikateľskej činnosti študentskej spoločnosti Express Team 

v školskom roku 2014/2015 boli výroba a predaj bižutérie. 
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Ekonomické cvičenie v cvičnej firme, vyučujúca: Ing. Alena Kapilová 

(garant programu: Slovenské centrum cvičných firiem pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania v 

Bratislave) 

Cvičná firma je overený model firmy, ktorý umožňuje užšie prepojenie školskej prípravy s hospodárskou 

praxou. V cvičnej firme prebiehajú všetky základné činnosti – nákup, predaj, reklama, písomný a telefonický 

hospodársky styk, fakturácia a účtovanie. Študenti pracujú s originálnymi podkladmi z praxe, s fiktívnym 

tovarom a s fiktívnymi peniazmi.  

 

V tomto školskom roku na našej škole pracovala cvičná firma Autoškola Križovatka, s. r. o., v ktorej pracovali 

študenti III. C triedy pod vedením Ing. Aleny Kapilovej. Žiaci sa s uvedeným predmetom podnikania zúčastnili 

v dňoch 24. – 26. novembra 2014 17. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, ktorý sa konal v priestoroch 

Národného tenisového centra v Bratislave. 

Súčasťou veľtrhu boli súťaže cvičných firiem, na ktorých sa hodnotil stánok, katalóg, elektronické prezentácie, 

slogan, logo, najlepší reprezentant a najlepší podnikateľský zámer.  

 

 

Vyhodnotenie plánu práce PK  odborných ekonomických predmetov CR III 
za školský rok 2014/2015 

 

V predmetovej komisii odborných ekonomických predmetov CR sa vyučuje 14 predmetov: 

Predmety PK-OEP III. CR 

Geografia – GEG 

 Hospodárska geografia – HOG 

 Geografia cestovného ruchu – GOR 

 Dejiny kultúry – DEK 

 Seminár z cestovného ruchu – SZR 

 Technológia služieb cestovného ruchu – TSF 

 Technológia služieb cestovného ruchu – praktikum  - TSQ 

 Marketing v cestovnom ruchu – MRC 

 Manažment v cestovnom ruchu – MNC 

 Podnikanie v cestovnom ruchu – VCR  

 Sprievodcovská činnosť – SPC  

 Tvorba projektov  - TFP 

 Praktické cvičenia – PCV 

 Cvičenia z marketingu - CMR 
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Zloženie PK- OEP CR 

Vedúca PK: PhDr. Marcela Štefániková 

Členovia PK:  Ing. Gabriela Kelešiová 

  Ing. Viera Kopšová 

  Ing. Ivica Košútová 

  Bc. Mária Kotlabová 

  Mgr. Anna Mušutová 

                       Mgr. Mária Ptáčková 

                       Ing. Eva Srogoňová 

                       Ing. Marcela Šimíčková 

 

 

V  školskom roku 2014/2015 sme sa na vyučovaní odborných  predmetov CR zameriavali najmä na: 

1. dôsledné aplikovanie školských vzdelávacích programov, 

2. kladenie dôrazu na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov,  

3. individuálny prístup k žiakovi,  

4. kvalitnú prípravu žiakov a aplikovanie učiva formou praktických cvičení, 

5. vytvorenie podmienok pre reálne podnikanie vo vyučovacom predmete podn. v cestovnom  ruchu, 

6. pravidelnú účasť vyučujúcich na odbornom vzdelávaní, školeniach a seminároch. 

 

 

Všetky odborné predmety cestovného ruchu boli v školskom roku 2014/2015 odučené podľa tematických 

plánov. Do výučby jednotlivých predmetov vyučujúci priebežne začleňovali aktuálne informácie. 

V pedagogickom procese sa orientovali na tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie, na výchovu k demokracii, 

mravným hodnotám s dôrazom na individuálny prístup k žiakovi, na prehlbovanie vzťahu žiakov k ochrane 

životného prostredia. Formou individuálneho štúdia si učitelia doplňovali svoje odborné a všeobecné 

vedomosti a sprostredkovávali ich žiakom. Zabezpečovali si aktuálne materiály na odučenie tematických 

celkov v súlade s platnými učebnými osnovami predmetu.  

 

 

Vzdelávanie učiteľov 

- v októbri 2014 a v marci 2015 sa zúčastnili pracovného stretnutia učiteľov predmetu podnikanie v cestovnom  

   ruchu Ing. Marcela Šimíčková a PhDr. Marcela Štefániková., 

- v termínoch 04.12.14 – 05.12.14, 14.01.15 – 16.01.15, 22.01.15 – 23.01.15, 25.02.15 – 27.02.15, 25.03.15 –  

  27.03.15 sa vyučujúci odborných ekonomických predmetov zúčastnili vzdelávania v rámci projektu Moderná   



 33 

   škola – základ úspechu vo Vzdelávacom inštitúte COOP, a.s. Mojmírovce. 

- v šk. roku 2014/2015 sa zúčastnili vyučujúce PhDr. Marcela Štefániková, Ing. Michaela Krajčová a  

  Ing. Marcela Šimíčková prípravného vzdelávania na 2. atestačnú skúšku v MPC Trenčín. 

 

Maturitné skúšky 

Praktickú časť odbornej zložky konalo 17 žiakov triedy IV. D, ktorí pod vedením Ing. Evy Srogoňovej 

vypracovali na predmete tvorba projektov vlastný projekt „Produkt v domácom cestovnom ruchu na 

Slovensku“ na danú tému, ktorý úspešne obhájili v dňoch 20. apríla 2015 na praktickej časti odbornej zložky  

maturitnej skúšky s priemernou známkou 1,24. Z toho päť žiakov obhajovalo úspešnú súťažnú prácu „Vitajte 

v našom regióne“, „Môj projekt pre región“ s témou „Na skle maľované“ a „Sklárska cesta Trenčianskym 

krajom“.  

 

Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie svedomitým plnením funkcie a dôsledným dodržaním platných 

predpisov zabezpečili nerušenú činnosť komisie a úspešný priebeh maturitných skúšok. 

 

Odborné exkurzie 

Pedagógovia sa so študentmi zúčastnili počas školského roka 2014/2015 viacerých odborných exkurzií, 

o priebehu ktorých vždy podali Správu o výsledku pracovnej cesty a podrobne o ich priebehu a výsledkoch 

informovali na zasadnutiach predmetových komisií. 

 

V januári 2015 sa odborných exkurzií – GO Regiontour v Brne a ITF Slovakiatour v Bratislave, ktorú 

zorganizovala metodická komisia pod vedením Bc. Márie Kotlabovej pre študentov študijného odboru služby 

v cestovnom ruchu (I.B, II.C) a odboru pracovník marketingu cestovný ruch (I.Bˇ, II.A´). 

 

V marci 2015 žiaci triedy III. D (študijný odbor služby v cestovnom ruchu) absolvovali odbornú exkurziu 

v kúpeľnom meste v Trenčianskych Tepliciach. Odbornú exkurziu zameranú na kúpeľníctvo a stavby orientu 

pripravila a so žiakmi absolvovala vyučujúca PhDr. Marcela Štefániková  a Bc. Mária Kotlabová.  

 

V marci  2015 sa konala odborná exkurzia pre žiakov služby v CR  III.D v rámci predmetu podnikanie v CR 

pod vedením PhDr. Marcely Štefánikovej a Ing. Marcely Šimíčkovej. Odborná exkurzia bola zameraná na 

orientálne, kultúrne a prírodné zaujímavosti s tureckou tematikou a na mlynárske remeslo v Trenčianskom 

kraji. Žiaci navštívili pekáreň v Bánovciach nad Bebravou, kaštieľ v Čereňanoch, mlyn v Čereňanoch a zámok 

v Bojniciach. 
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04.05.2015 – 07.05.2015 v spolupráci s metodickou komisiou sa uskutočnila odborná exkurzia  do Prahy. 

Exkurzie sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka III.B, III.D. 

 

15. mája 2015 si výstavu cestovného ruchu regiónov SR a ČR Región Tour Expo Trenčín na výstavisku Expo 

Center Trenčín prezreli študenti triedy I.B, II.A,A´, II. C, III.B a III.D, zodpovední: PhDr. Marcela Štefániková, 

Ing. Marcela Šimíčková. 

 

27. – 29. mája 2015 v spolupráci s metodickou komisiou sa uskutočnila odborná exkurzia Vysoké Tatry – 

Krakow. Exkurzie sa zúčastnili žiaci druhého ročníka II.C (služby v cestovnom ruchu). 

16. júna 2014 študenti tried I.B, I.B´ a II. B absolvovali odbornú exkurziu do skanzenu  Vychylovka a mesta 

Žilina, zodpovedná: PhDr. Marcela Štefániková 

 

Súťaže a príležitosti v praktickom povinne voliteľnom predmete 

V novembri 2014 sa Medzinárodnej výstavy Stredoškolák na výstavisku Expo Center v Trenčíne zúčastnili 

študentské spoločnosti Pri Trenčianskej bráne a Na skle maľované, ktoré pod vedením PhDr. Marcely 

Štefánikovej a Ing. Marcely Šimíčkovej prezentovali vo výstavnom stánku svoje podnikateľské aktivity v rámci 

predmetu podnikanie v cestovnom ruchu.  

 

Podnikanie v cestovnom ruchu, vyučujúce PhDr. Marcela Štefániková, Ing. Marcela Šimíčková, Ing. 

Gabriela Kelešiová 

(garant programu: Junior Achievement Slovensko, nezisková organizácia) 

 

Program učí študentov umeniu komunikácie a vnímaniu okolia z pohľadu domácich i zahraničných 

návštevníkov, rozpoznávanie ich záujmov a potrieb pri návšteve Slovenska. Informácie získavajú na internete 

a priamou komunikáciou s turistami pomocou vlastne vytvorených dotazníkov. Výsledkom práce študentov je 

zhotovenie vlastného produktu, podnikateľského plánu, propagačných materiálov o regióne a prezentácia na 

veľtrhu. Dôležitú úlohu majú dobrovoľní konzultanti z podnikateľskej praxe, naša škola už šiesty rok 

spolupracuje s Mgr. Petrom Pastierom z Trenčianskeho múzea. 

 

V školskom roku 2014/2015 boli zapojené do programu 2 triedy tretieho ročníka, z ktorých boli vytvorené dve 

skupiny. Skupinu žiakov III. B triedy viedla Ing. Gabriela Kelešiová a III. D triedy, PhDr. Marcela Štefániková a 

Ing. Marcela Šimíčková. Každá skupina si vytvorila svoj produkt, ktorý prezentovala na krajskej 

a celoslovenskej súťaži. V rámci medzipredmetových vzťahov sme spolupracovali s Ing. Kvetkou Zubákovou. 
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Na celoslovenskej súťaži Vitajte v našom regióne v Žiline, ktorá sa konala 16. apríla 2015 súťažilo 33 tímov 

z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali dva súťažné tímy.  

 

Tím Klásky pod vedením Ing. Marcely Šimíčkovej prezentoval mlynársku cestu v Trenčianskom kraji a získal 

dve ocenenia: 

2. miesto v kategórii: Najzaujímavejšia prezentácia regiónu, 

1. miesto v kategórii: Najlepší študentský tím v hodnotení učiteľskou porotou.  

 

Tím Jamal pod vedením PhDr. Marcely Štefánikovej prezentoval v Trenčianskom kraji a získal ocenenie: 

2. miesto – Najlepší regionálny produkt  v cestovnom ruchu. 

  

Súťaž jednotlivcov Môj nápad pre región je postavená na individuálnej prezentácii konkrétneho produktu, 

ktorý študent navrhol, pripravil a zrealizoval sám, alebo za pomoci spolužiakov.  

Školu na krajskom kole reprezentovali dve študentky:  

Zuzana Kukučová z III. D triedy – získala 3. miesto a postup do celoslovenského kola s projektom Po stopách 

orientu v Trenčianskom kraji, 

Kristína Kluvánková z III. B triedy – získala 2.miesto a postup do celoslovenského kola s projektom Skalka – 

miesto legiend a púti, 

Kristína Medeková z III. D triedy - získala 4. miesto s projektom Cesta mlynárskym remeslom v Trenč.kraji. 

Najlepší študenti z krajských kôl postúpili do celoslovenského finále – Môj projekt pre región, ktoré sa 

uskutočnilo 10. júna 2015 v Banskej Bystrici. 

 

V kategórii Najlepší regionálny produkt CR, kde sa hodnotila reálnosť a využiteľnosť produktu v regióne, 

využitie domácich zdrojov, komplexnosť produktu, spolupráca s existujúcimi subjektmi CR, marketing a systém 

informácií o produkte získala študentka Kristína Kluvánková z III. B triedy – získala 2.miesto s projektom 

Skalka – miesto legiend a púti. 

 

Po splnení podmienok organizácie JASR a na základe rozhodnutia učiteľov predmetu podnikanie v CR, 

študenti získali certifikáty o absolvovaní predmetu. 
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Vyhodnotenie plánu práce PK BOZP za školský rok 2014/2015    

 
Predmetová skupina:  Ing. Korienková, Mgr. Kotras, Ing. Kadlec, Ing. Harušincová, PhDr. Štefániková,  

            Ing. Zubáková, Mgr. Mušutová. 

 

V úvode školského roka sme vypracovali tematické plány pre žiakov prvého a druhého ročníka na 

základe Školského vzdelávacieho programu pre predmety náuka o materiáloch, priemyselné technológie, 

hygiena a zdravie, životné prostredie, biológia, cvičenia z technológie, technické kreslenie, protipožiarna 

a civilná ochrana, bezpečnosť práce a právne normy. 

 

Vyučovanie prebiehalo v školskom roku 2014/2015 s 18 žiakmi prvého ročníka a 23 žiakmi druhého 

ročníka v bežnej a v odborných učebniach školy.  

Cieľom odborných predmetov bolo dať žiakom prehľad o rôznych technológiách spracovania surovín 

a materiálov, poznatky o dodržiavaní hygieny a bezpečnosti práce, o rizikách pri práci v rôznych 

priemyselných technológiách, o využívaní druhotných surovín. Žiaci sa naučili orientovať v technickej 

dokumentácií, čítať technické výkresy a schematické znázornenia zariadení používaných v technickom 

prostredí, poznatky o živých organizmoch vo vzťahu k človeku a poznatky o ľudskom tele. Získali poznatky 

o organizmoch a systémoch, ktoré žijú v dynamickej rovnováhe so svojim prostredím, o javoch a procesoch, 

ktoré v živej prírode prebiehajú,    základné poznatky a zručnosti o účinnej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch 

ohrozujúcich život. Žiaci si osvojili zručnosti, spojené s vykonávaním meraní a kontrolu technického charakteru 

na úrovni výrobného procesu, vypracovávaním protokolu z nameraných hodnôt a vyhodnocovaním 

príslušného odboru a spracovaním prostriedkami výpočtovej techniky, určovaním najvhodnejších zariadení pre 

príslušnú výrobu, ovládaním základných spôsobov ručného a strojného spracovania  materiálov. 

Portfólio žiaka oboch  ročníkov obsahovalo úspešne absolvovať 2 didaktické testy a vypracovať ročníkovú 

tému podľa zadania. Portfólio splnili všetci žiaci.  

 

 Žiaci druhého ročníka sa zúčastnili  jednodňovej odbornej praxe v BA – Volkswagen Slovakia, kde 

mali možnosť vidieť prácu rôznych automatov v troch výrobných halách s prihliadnutím na bozp.  

Na konci školského roka sme   zriadili laboratórium z projektu EU Moderná škola pre odborné 

predmety cvičenia z technológie a laboratórne cvičenia meracími prístrojmi, notebookmi, tlačiarňou, 

interaktívnou tabuľou. 
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Správa o činnosti metodickej komisie študijného odboru pracovník marketingu, 

zameranie cestovný ruch za školský rok 2014/2015    

 

 predseda metodickej komisie: Bc. Mária Kotlabová 

 členovia komisie:  Mgr. Anna Blašková 

     Mgr. Mária Ptáčková 

PhDr. Marcela Štefániková 

  Bc. Marta Tretinárová 

 

MK na začiatku školského roku  zosúladila plány predmetu OVY s  plánmi odborných predmetov 

študijného odboru pracovník marketingu, zameranie cestovný ruch.  Vo všetkých ročníkoch boli vypracované 

tematické plány podľa Školského vzdelávacieho programu a v spolupráci s predmetovou komisiou odborných 

predmetov aj plán odborných exkurzií. V septembri 2014 sme uzavreli dohody s ubytovacími a stravovacími 

zariadeniami, cestovnými kanceláriami, cestovnými agentúrami a kultúrnymi inštitúciami, ktoré vytvorili pre 

našich študentov vhodné podmienky pre rozvoj ich tvorivosti a získanie zručnosti v oblasti cestovného ruchu. 

Zasadnutia MK boli v súlade s plánom komisie. MK sa na svojich zasadnutiach sústredila na prípravu PČOZ 

maturitnej skúšky z odborných predmetov. V tomto školskom roku boli vypracované 4 témy, ktoré boli 

zamerané na destinácie, ktoré patria medzi najobľúbenejšie a najviac navštevované našimi turistami 

z hľadiska cestovného ruchu. MK pripravila hodnotné odborné exkurzie podľa plánu exkurzií, kde si žiaci 

prehĺbili nadobudnuté vedomosti v odbornom výcviku a získali nové poznatky. 

 

1.ročník:  I. B’ - 14 žiakov,  priemerná známka 1,79 

OVY sa uskutočňoval v odborných učebniach SOŠ podnikania a prebiehal podľa Školského vzdelávacieho 

programu. Žiaci si osvojovali základné pojmy v cestovnom ruchu. 

 

Žiaci prvého ročníka sa zúčastnili odborných exkurzií:                                                                   

Kúpele Piešťany: prehliadka hotela Máj, kúpeľného ostrova, návšteva balneologického múzea 

Kúpele Trenčianske Teplice: prehliadka kúpeľov - liečebných domov  a hotelov Flóra, Most Slávy, Margit, 

Panoráma 

Výstava CR Brno: GO 2015 a Regiontour , prehliadka  hradu Špilberk. 

Exkurzie v Trenčíne:  orientácia z hľadiska  rozmiestnenia CK a CA v Trenčíne,  prehliadka športového 

a relaxačného centra na Ostrove, prehliadky Športhotela a autocampingu, historické a kultúrne pamiatky 

mesta Trenčín, návšteva hradu, Mestskej veže, výstava Region Tour Expo 2015. 
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2.ročník: II. A´- 14 žiakov,  priemerná známka 1,72 

V školskom roku 2014/2015  žiaci 2. ročníka študijného odboru pracovník marketingu, zameranie cestovný 

ruch absolvovali OVY v prevádzkach stravovacích a ubytovacích zariadení v Trenčianskych Tepliciach. 

Umiestnení boli v hoteloch a liečebných domoch Arco, Praha,  Margit,  Most Slávy a Flóra. Pracovali na 

pracoviskách recepcie, ubytovania, stravovania,  relaxu a taktiež sa podieľali na administratívnych činnostiach. 

Mali možnosť  overiť si v praxi  teoretické vedomosti, ktoré získali v škole podľa rozpisu učiva. Náplňou 2. 

ročníka v odbornom výcviku bolo oboznámiť sa s kategorizáciou a klasifikáciou ubytovacích zariadení v SR 

podľa vyhlášky MH č.277/2008 zbierky zákonov, orientovanie sa v problematike ubytovacích a stravovacích 

služieb a získanie praktických zručností  potrebných v ubytovacích  zariadeniach. 

  

Žiaci druhého ročníka sa zúčastnili odborných exkurzií: 

Výstava cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave, prehliadka mesta.  

V Trenčíne si prezreli hotel Grand, Hotel Rink Mariána Gáboríka a ďalšie ubytovacie zariadenia.  

Absolovovali exkurziu vo Vysokých Tatrách - hotel Solisko na Štrbskom Plese, návštevu skanzenu v Pribyline, 

prehliadku mesta Zakopane, navštívili Beliansku jaskyňu a Oravský hrad. 

V mesiaci máj navštívili výstavu cestovného ruchu REGION TOUR EXPO TRENČÍN 2015 

 

3.ročník: III.B - 20 žiakov, priemerná známka 1,70 

OVY prebiehal v odborných učebniach SOŠP,  v cestovných kanceláriách v Trenčíne: Satur, Turancar, 

Kartago, Globtour, Hechter, Motýľ, v Galérii M. A. Bazovského, v cestovnej agentúre Fifo, v hoteli Grand 

a Elizabeth v Trenčíne.  

  

Žiaci tretieho ročníka sa zúčastnili exkurzií : 

V mesiaci máj navštívili  Prahu, kde  absolvovali odbornú prehliadku Prahy, prezreli si najzaujímavejšie 

miesta,  hotel Hilton, hotelový komplex Ambassador – Zlatá husa. Navštívili Hradčany, Petřín, Vyšehrad, 

autobusové nástupište Florenc, letisko Václava Havla, absolvovali nočnú prehliadku Prahy. V mesiaci marec  

sa žiaci zúčastnili odbornej exkurzie na preberanú tému vidiecka turistika a agroturistika v gazdovstve Uhliská 

v Trenčianskej Závade a navštívili múzeum CR v Nemšovej. 

 

4.ročník: IV.B - 24 žiakov, priemerná známka 1,38 

Odborný výcvik bol odučený podľa tematického plánu. OVY sa uskutočňoval tak,  ako v 3.ročníku v učebniach 

SOŠP, v cestovných kanceláriách a v cestovných agentúrach. Pozornosť sme  venovali hlavne  PČOZ 

maturitnej skúšky z odborných predmetov. 
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Praktická časť maturitnej skúšky pozostávala z 3 častí.  

 

1. časť - písomná  bola zameraná na destinácie, ktoré sú z hľadiska CR najobľúbenejšie. 

 Boli vypracované 4 témy a žiaci si témy losovali.  

 

Talianske ostrovy – dýchajú nielen históriou, ale i atmosférou plnou temperamentu, ktorú si určite zamilujete. 

Grécko – magické ostrovy plné prekvapení, opradené mýtmi sú zárukou nezabudnuteľnej dovolenky. 

Španielsko (Baleárske ostrovy) – to je dobré víno, jedlo, býčie zápasy, tanečnice flamenca, ale najmä široké 

pláže obmývané priezračným čistým morom. 

Chorvátske ostrovy– nech je príroda ostrovov akokoľvek krásna a história akokoľvek bohatá, atmosféru miesta 

vždy tvoria ľudia. A to je dôvod, prečo sa tam tak radi vraciame. 

 

2. časť prebiehala v odborných učebniach, kde žiaci preukazovali svoje administratívne zručnosti nevyhnutné 

pre prácu v CK - prácu s katalógom, výpočet zájazdu, vyplnenie  zmluvy o zájazde a pokladničného dokladu. 

Súčasťou písomnej časti bol i test BOZP. 

 

3. časť bola zameraná na komunikáciu a ústny prejav. Žiaci  prezentovali svoju písomnú prácu z 1. časti 

skúšky, vypracovali ponuku na fakultatívny výlet v danej destinácii a vzorový jedálny lístok zameraný na 

gastronómiu danej krajiny. 

 

V školskom roku 2014/2015 sa zúčastnilo   PČOZMS 24 žiakov.  

19 žiakov absolvovalo formu a/ , 5 žiakov formu d/ 

Priemerná   známka  z PČOZMS – 1,26  

Predmetová maturitná komisia zhodnotila celý priebeh a výsledky PČOZ ako veľmi dobré. 

 

Exkurzie štvrtého ročníka: Prebiehali najmä v meste Trenčín a jeho okolí. Boli zamerané hlavne na 

sprievodcovskú činnosť, historické pamiatky, kultúrne inštitúcie, ubytovacie a stravovacie zariadenia. 

 

Študijný odbor služby v cestovnom ruchu s rozšírenou výučbou cudzích jazykov 

Pre druhý ročník sme zorganizovali odbornú exkurziu na výstavu cestovného ruchu ITF  Slovakiatour 

Bratislava 2015 spojenú s prehliadkou mesta.  

Žiaci tretieho ročníka tohto študijného odboru sa zúčastnili v mesiaci máj 4 dňovej exkurzie v Prahe, 

absolvovali odbornú prax v ubytovacích a stravovacích zariadeniach v Trenčianskych Tepliciach a navštívili 4. 

ročník výstavy Region Tour Expo. 
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Odborná prax štvrtého ročníka pozostávala z viacerých častí: 

- pobytovo-poznávací zájazd vTaliansku zameraný na sprievodcovskú činnosť 

- návšteva historických a kultúrnych zariadení v Trenčíne 

- práca s katalógom, výpočet zájazdu, vyplnenie zmluvy o obstaraní zájazdu 

 

V tomto školskom  roku sme naďalej spolupracovali s KIC, kde sa žiaci  asistovali na mnohých akciách, ktoré 

KIC spolu s mestom Trenčín usporadúvalo. 

 

Účasť žiakov na podujatiach: 

Pri Trenčianskej bráne  

Vernisáže v Galérií M. Bazovského  

Noc divadiel  

Pamätný deň k 17. novembru 

Mikuláš a ďalšie 3 vianočné podujatia  

Veľkonočný jarmok 

Region Tour Expo  

Deň otvorených dverí na hrade 

 
 

Správa o činnosti metodickej komisie – študijný odbor: pracovník  marketingu – obchod   

za školský rok:  2014/2015    

 
Metodická komisia:  Ing. Korienková, Mgr. Mušutová, Bc. Tretinárová, Mgr. Žiačiková. 
 
V úvode školského roka sme vypracovali tematické plány pre žiakov druhého až štvrtého ročníka na základe 

inovovaného Školského vzdelávacieho programu pre predmet odborný výcvik študijných odborov obchodný 

pracovník a pracovník marketingu – blok učiva obchod.  

 

Odborný výcvik prebiehal v školskom roku 2014/2015 s 54 žiakmi druhého až štvrtého ročníka študijného 

odboru pracovník marketingu – blok učiva obchod, striedavo v odborných učebniach a v 27 obchodných 

prevádzkach a obchodných spoločnostiach, akými sú napríklad v TN - SEKO, Grasshopper, Madal Bal, Matex, 

A&R s.r.o., Teta drogérie, v NDCA – LORD, APLAUSSE, v DCA -  Sociálna poisťovňa, textil pre deti 

Veverička, v Nemšovej -  RVSVV s. r. o. – Regionálna vodárenská spoločnosť povodia Váhu a Vláry.  

Hodnotenie efektívnosti a kvality našich žiakov na jednotlivých obchodných prevádzkach je stále veľmi 

pozitívne, napriek zložitej situácie našej školy. 
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Odborné učebne OVY pravidelne využívali každý pondelok, utorok, stredu žiaci na prehĺbenie odborných 

vedomostí  a ich preskúšanie vypracovali správy z odborných exkurzií, v programe PowerPoint vytvárali 

prezentácie na konkrétne témy a nacvičili si vzájomnú komunikáciu namodelovanú medzi zákazníkom 

a obchodným zástupcom. Nacvičili si rôzne techniky aranžérskych prác – ako napríklad servítkovou technikou, 

zhotovovanie gratulačných kníh, aranžovanie k vianočným, k veľkonočným sviatkom, ku Dňu otvorených dverí 

a ku Dňu matiek. Žiaci tvorili rôzne projekty ako napr. tvorba marketingového plánu, plán reklamnej kampane 

na konkrétny druh  výrobku, prezentácie v programe Power Point na zadané konkrétne  témy, ročníkové práce 

zamerané na obchodnú prevádzku, v ktorej vykonávali OVY. Portfólio žiaka druhého až štvrtého  ročníka 

splnili všetci žiaci.  Priemerná známka z OVY triedy  II. A je na konci školského roka 2,00 a triedy III. A  1,46. 

Žiaci štvrtého ročníka využívali odbornú učebňu najmä na prípravu k praktickej časti odbornej zložky 

maturitnej skúšky. Cieľom maturitnej skúšky bolo overenie si vedomostí a zručností získaných v odborných 

prevádzkach, práca s programom MRP – súbor účtovných agénd, rozšírenú o novšiu verziu MRP 9.1., 

poznatky z oblasti nákupu a predaja výrobkov. 

Maturitnú skúšku vykonala trieda 4. A s priemerom 2,14. Celkovú úroveň praktickej skúšky hodnotíme dobre 

v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.   

 

 V spolupráci s úsekom TV sa zúčastnili žiaci odborných exkurzií v BA – JOB Fórum, Exposhop 

a Gastropack v Inchebe; v TN -   OZC MAX, OC Laugarício, HM Tesco, BIG BOX, OZC Južanka. 

V nedeľu 14. júna  Mgr. Mušutová a Ing. Korienková vycestovali do Bratislavy, do štúdia 12 na Jakubovom 

námestí, aby sa zúčastnili firemnej akcie dm - drogérie markt, workshopu žiačok druhého ročníka. Naša žiačka 

Patrícia Bírasová, s veľkým nadšením a elánom zahrala svoju rolu v predstavení, ktoré bolo zamerané na 

rozvoj komunikačných zručností študentov, ktorí sa pripravujú pre túto spoločnosť.   

V úzkej spolupráci s výchovným poradcom, triednym učiteľom, rodičmi a majiteľmi obchodných prevádzok 

sme riešili problémy so správaním žiakov a priestupkami voči školskému poriadku. Individuálnym prístupom 

k integrovaným žiakom sme pomohli žiakom zvládnuť predpísané učivo a absolvovať praktickú časť maturitnej 

skúšky. 

 

 

Vyhodnotenie plánu práce PK odevné predmety za školský 2014/ 2015   

 
Predmetová komisia: Mgr. Danka Kotrhová 

   Bc. Milada Janíková 

                                    Ing. Blanka Vavrušová 

 

Na začiatku školského roka 2014/2015 sme si prekontrolovali ŠKVP aj jednotlivé predmety.  
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Ďalej sme vypracovali pre prvý a druhý ročník odboru - výroba konfekcie a pre nadstavbové štúdium, 

odevníctvo – predmet praktické cvičenia, tematické výchovno-vzdelávacie plány, podľa učebných osnov 

a výkonových a obsahových štandardov.  

Na odbornom výcviku sme v spolupráci s prípravou výroby, zvyšovali úroveň praktického vyučovania. 

V jednotlivých ročníkoch žiaci zhotovovali výrobky určené tematickými plánmi. V jednotlivých ročníkoch 

a v náväznosti na tematické výchovno-vzdelávacie plány žiaci zhotovili: rôzne suveníry, ako  prezenty pre 

školu a na predaj do stánkov na tvorivé pracoviská,  ako sú podložky, chňapky, chlebníky, tašky  a iné.  

 Žiaci sa podieľali aj pri výrobe modelov na súťaže, pri zhotovovaní rôznych druhov odevov a darčekov, aj pre 

žiakov iných odborov našej školy, ktoré potrebovali na reprezentáciu svojich odborov, na rôznych súťažiach 

a prezentáciách. 

 

V nadstavbovom štúdiu, v odbore – odevníctvo, v školskom roku 2014/2015 maturovalo šesť žiakov. 

Z predmetu : praktické cvičenia mali priemer 2. 

 

V školskom roku 2014/2015 v odbore, výroba konfekcie, bolo na záverečné skúšky prihlásených sedem 

žiakov. Z toho 1 žiak sa nedostavil. Žiaci, ukončili záverečnú skúšku z odborného výcviku s priemerom : 2,16. 

Z výroby konfekcie s priemerom : 2. 

 

STREDOŚKOLÁK – TRENĆÍN 

20.11. – 21.11. 2014 sa konala výstava STREDOŠKOLÁK  

Bol to 16. ročník medzinárodnej výstavy stredných škôl. 

Konal sa v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín, v spolupráci Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

V priestoroch výstaviska boli prezentované tvorivé pracoviská, predvádzanie zručnosti žiakov spojené 

s predajom výrobkov. Naša škola mala na výstave prezentačný stánok a tvorivé pracovisko, kde žiačka 2. 

ročníka, Mariana Gabrhelová,  pod vedením majsterky, Marcely Juricovej, predvádzala svoje nadobudnuté 

zručnosti. 

JUVYR – Bratislava 

Dňa 25.11. – 26.11. 2014 sme sa zúčastnili výstavy JUVYR – Batislava. 

Súčasťou výstavy boli aj sprievodné akcie – súťaže zručností, módne prehliadky, zaujímavé tanečné, 

gymnastické a spevácke vystúpenia jednotlivcov i súborov.  

Žiačka  2. ročníka výroby konfekcie, Blanka Rovňaníková,  predstavovala svoje výrobky v oblasti odevov 

z tkanín.  

Priamo v prezentačnom stánku zhotovovala výrobky šitím na šijacom stroji. Prezentácia bola spojená 

s predajom výrobkov, o ktoré bol záujem. 

Naša škola prispela do módnou prehliadkou. programu  
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MÓDNA LÍNIA MLADÝCH - PREŚOV 

Dňa 17. 4. 2015 sme sa zúčastnili v Prešove súťaže – Módna línia mladých 2015. 

Bol to už  10. ročník  celoslovenskej súťaže  módnej tvorby stredoškolákov s medzinárodnou účasťou. 

Pricestovali zástupcovia zo Slovenska, z Česka a z Ukrajiny.  

Hlavným cieľom súťažnej prehliadky bolo prezentovať výsledky tvorby študentov v oblasti módy, ako aj snaha 

podporiť kreatívne myslenie autorov, rozvíjať estetickú výchovu a zmysel pre krásu. 

Naša škola sa prezentovala modelovou tvorbou, ktorú zhotovili žiaci 1. a 2. ročníka učebného odboru, výroba 

konfekcie, pod odborným vedením pedagógov.  

V kategórii VOĽNÁ TVORBA sme získali prvé miesto. 

 

MLADÝ  TVORCA 

V tomto roku sme sa celoslovenskej prezentačnej výstavy nezúčastnili. 

 

EXKURZIE 

Dňa 22.5.2015 sme absolvovali odbornú exkurziu v odevnej firme – ACCORD a.s. Žiaci sa oboznámili 

s priemyselnou výrobou odevov. 

VZDELÁVANIE 

V školskom roku 2014/2015 sme pokračovali v projekte : Moderná škola – základ úspechu.  Je to moderné 

vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.  Absolvovali sme 

niekoľko kurzov v rámci projektu.       

 

V súčasnosti máme žiakov v externom nadstavbovom štúdiu – odbor odevníctvo, a dennom dvojročnom 

učebnom odbore - výroba konfekcie.  

Sú to žiaci so slabších sociálnych rodín, s ukončenou 6 – 9. triedou ZŠ. Ich vzdelávateľnosť  je mimoriadne 

náročná. I napriek tomu sme všetky spomínané akcie absolvovali práve s nimi. Pedagógovia sa zamerali na 

prácu s problémovými žiakmi a vytvárali sme u nich správne návyky a zručnosti pre zvolený odbor. Každý 

jeden žiak potreboval individuálny prístup pedagóga i v oblasti vyučovania. Triedna učiteľka úzko 

spolupracovala aj s výchovnou poradkyňou. 

Aktívne sme vplývali na žiakov a vytvárali u nich podmienky, aby si zvolený odbor osvojili a nabádali ich 

k väčšej tvorivosti a zodpovednosti pri práci.  

Praktické zručnosti žiakov v odbore – výroba konfekcie  možno skonštatovať v ich výsledkoch: 

 ako je zhotovenie prezentačných predmetov školy a zhotovenie jednoduchých výrobkov.  
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Vyhodnotenie záujmovej a mimoškolskej činnosti študentov, 

 v školskom roku 2014/2015, propagácia školy  

 

 

Mimoškolská a záujmová činnosť študentov bola počas celého školského roku 2014/2015 zameraná na 

zmysluplné využívanie voľného času našich študentov a zároveň na úspešnú reprezentáciu a propagáciu školy a jej 

aktivít. 

 

Študenti  aktívne pracovali v záujmových krúžkoch: 

 krúžok pohybovej a tanečnej prípravy 

 krúžok navrhovania modelov 

 krúžok výtvarný  

 krúžok aranžérsky 

 

Na úspešnú reprezentáciu a širšiu propagáciu našej školy boli orientované mnohé aktivity mimoškolskej a 

záujmovej činnosti. 

 

01. Krúžok pohybovej a tanečnej prípravy 

 

V mesiaci júl  2014 sme pripravili program pri príležitosti Medzinárodného stretnutia mládeže Európy  

v nemeckom meste Schierke a v Lotyšsku v meste Rezekne, ktorého sa zúčastnili študenti a pedagógovia z Nemecka, 

Poľska, Českej republiky, Maďarska, Lotyšska a Litvy. 

 

V dňoch 27.7. – 10.8. 2014 sa zúčastnilo 9 študentov a 2 pedagógovia našej školy Medzinárodného stretnutia mládeže 

Európy v nemeckom meste Schierke, kde sme reprezentovali našu školu. Zúčastnili sme sa rokovania fiktívneho 

Európskeho parlamentu zameraného na perspektívu uplatnenia mladých ľudí na trhu práce, zúčastnili sme sa exkurzii, 

návštevy podnikov, besied s poslancami, návštevy kultúrnych a historických pamiatok Nemecka. Pripravili sme program 

na Slovenský národný večer, kde sme prezentovali úspechy našej školy, mesta Trenčína a Slovenskej republiky. 

 

V dňoch 17.8. – 25.8. 2014 sa zúčastnilo 6 študentov a 2 pedagógovia našej školy Medzinárodného stretnutia mládeže 

Európy v Lotyšsku v meste Rezekne, kde sme reprezentovali našu školu, mesto Trenčín a Slovenskú republiku. 

Zoznámili sme sa s mladými ľuďmi z Nemecka, Poľska, Českej republiky, Lotyšska a Litvy. Pripravili sme Slovenský 

národný večer   

 

 V mesiaci august  sme sa modelovou tvorbou prezentovali na 43. medzinárodnom veľtrhu módy 

a odievania STYL a KABO v Brne v Českej republike, kde sme prezentovali modelovú tvorbu našich študentov. 

Prezentácia sa uskutočnila v spolupráci s Trenčianskou regionálnou Slovenskou  obchodnou a priemyselnou komorou. 



 45 

V septembri sa uskutočnil v škole nábor žiakov do krúžkov záujmovo – umeleckej činnosti. Študenti    

boli informovaní o možnosti zapísania sa do jednotlivých krúžkov prostredníctvom vzdelávacích poukazov 

V mesiaci október sme zorganizovali ukážky modelovej tvorby pre študentov, ktorí mali záujem aktívne   

pracovať v krúžkoch: pohybovej a tanečnej prípravy, krúžku navrhovania modelov a vo výtvarnom a aranžérskom 

krúžku. 

              V mesiaci október sa uskutočnila prezentácia modelovej tvorby našich študentov  na 26. ročníku 

medzinárodného veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY  na výstavisku Incheba v Bratislave. 

V mesiaci november sa uskutočnila príprava a účasť študentov na 5. ročníku medzinárodného koordinačného 

projektu  Európskej únie „ Európa – all inclusive“ s tematikou  “SME JEDEN ” v nemeckom meste Schierke, ktorý sa 

uskutočnil 16. 11. – 21. 11. 2014 

 V mesiaci november sme sa zúčastnili 16. ročníka  medzinárodnej výstavy  stredných škôl v Trenčíne  

„STREDOŠKOLÁK 2014“, ktorej vyhlasovateľom  bol Trenčiansky samosprávny kraj. Na  výstave sme sa prezentovali 

modelovou tvorbou našich študentov v prezentačnom stánku a zároveň na tejto výstave sme sa prezentovali ukážkami 

remeselných zručností v odevníctve.   

V mesiaci február sme prezentovali modelovú tvorbu našich študentov na 44. ročníku               Medzinárodnej 

výstave módy a odievania STYL a KABO v Brne v Českej republike v spolupráci s Trenčianskou regionálnou Slovenskou 

obchodnou a priemyselnou komorou. 

              V mesiaci február sa uskutočnila prezentácia modelovej tvorby našich študentov  na 26. ročníku 

medzinárodného veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY a na  10. ročníku SVADOBNÉHO VEĽTRHU  na výstavisku Incheba 

v Bratislave. 

             V mesiaci marec sme sa zúčastnili prípravného seminára medzinárodných stretnutí mládeže Európy, ktoré sa 

uskutoční – v Nemecku v meste Schierke a v Maďarsku v meste Budapešť počas letných prázdnin.. 

V mesiaci apríl sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Mladých módnych návrhárov „MÓDNA LÍNIA 

MLADÝCH 2015“, ktorá sa konala v Prešove. Výsledkom úspechu našich študentov bolo získanie  ocenenia :  

 1. miesto v kategórii “ VOĽNÁ TVORBA „ 

- Za extravagantnú kolekciu  šiat  - „LAVINIA“  

V mesiaci  jún  sa uskutočnila  intenzívna príprava našich študentov na reprezentáciu našej školy 

na 13. ročníku Medzinárodného stretnutia mládeže Európy v nemeckom meste SCHIERKE a na Medzinárodné 

stretnutie mládeže Európy v Maďarsku v meste Budapešť , kde sa naši študenti stretnú so študentmi z Nemecka, 

Maďarska, Poľska, Českej republiky, Lotyšska a Litvy  v dňoch 19. 7. – 2. 8. 2015 v Nemecku v meste Schierke 

a v dňoch 13. 8. – 23. 8. 2015 v Maďarsku v meste Budapešť. Pripravili sme program na náš  Slovenský národný večer 

a program pre aktivity v rámci projektov 

 

  Krúžok navrhovania modelov 

 

Krúžok pracoval aktívne počas celého roku. Výsledky jeho činnosti boli prezentované na mnohých 

prezentačných podujatiach a súťažiach počas celého roku , čo výrazne prispelo k propagácii a zviditeľneniu našej školy. 

Študenti v krúžku navrhovali modely pre jednotlivé kategórie, ktoré boli zastúpené na súťaži  Módna línia mladých  
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Podľa návrhov sa zhotovovali aj modely na prezentáciu modelovej tvorby pri rôznych školských akciách a pri rôznych 

spoločenských a kultúrnych podujatiach. 

 

  Krúžok výtvarný a  krúžok aranžérsky 

 

Krúžok výtvarný a krúžok aranžovania po celý školský rok zabezpečoval  výzdobu priestorov našej školy. 

Krúžky zabezpečovali výzdobu podľa aktuálnych tematických zameraní :  JESEŇ,  VIANOCE, VALENTÍN, ZIMA, VEĽKÁ 

NOC , JAR – LETO.       

       

Svojou činnosťou krúžky výrazne obohatili  estetický vzhľad priestorov školy, čo prispieva k príjemnému 

a podnetnému pobytu v škole, nielen zo strany študentov a pedagógov, ale aj mnohých návštevníkov  našej školy. 

 

 
 

15. ÚDAJE O PROJEKTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 
 

 
Poznámka: Fáza projektu –  prijatý, neprijatý, realizovaný, ukončený.  
 
 
 
 

16.  
16.  ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ  

                      ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE 
 
 

V školskom roku 2014/2015 v Strednej odbornej škole podnikania Trenčín nebola vykonaná kontrola  
Štátnou školskou inšpekciou. 
 
 
 

P.č.  Názov projektu Vyhlasovateľ Stručná charakteristika projektu Fáza projektu 

1. Medzinárodné stretnutie mládeže 
Európy v Schierke  

IUVENTA Cieľom stretnutia mládeže je 
vzájomné spoznávanie kultúr 
jednotlivých štátov, 
organizovanie spoločných 
podujatí, voľnočasových 
aktivít, pracovných aktivít, 
návšteva kultúrnych a 
historických pamiatok. 

Realizovaný 

2. Moderná škola – základ úspechu MŠVVaŠ Reforma systému 
vzdelávania a odbornej 
prípravy. Premena tradičnej 
školy na modernú. 

Realizovaný 
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17. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY  

 

 
 
 

18. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA 

 
Stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:  

 rozvrh hodín rešpektuje psychohygienické potreby žiakov a pedagógov, 

 pitný režim je zabezpečený a realizovaný v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR, 

 stravovanie študentov zabezpečuje Športové gymnázium - vo výdajni v mieste školy, bufet 

 medzi študentmi, rodičmi a zamestnancami školy je dobrá, systematická komunikácia. 

 

 

19. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY  
 

 

Záujmová činnosť: 
 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2014/2015: 
 
1. Príprava na maturitu zo slovenského jazyka a literatúry I. - Mgr. Beňo Peter 

2. Príprava na maturitu zo slovenského jazyka a literatúry II. - Mgr. Slezáková Oľga      

3. Príprava na maturitu z ANJ I. – Mgr. Ševčíková Dana 

4. Krúžok angličtina pre všetkých – Mgr. Šedivá Jana 

5. Krúžok zápasenia – Mgr. Drmola Leoš 

Kapacita 
školy: 

580 Skutočný počet žiakov: 580 Naplnenosť 
školy (%): 

100% 

Iné súčasti školy: 

Stav Telocvičňa Ihrisko tenisové 
kurty 

plaváreň posilňovňa sauna šatne dielne jazyková 
učebňa 

Vlastní X    X  X X  
Nevlastní  X X X  X   X 

Odborné 
učebne: 

2 odborné učebne informatiky      

1 odborná učebňa cvičnej firmy 

2 odborné učebne praktického vyučovania 

1 odborná učebňa cestovnej kancelárie 

2 dielne odborného výcviku 

3 učebne administratívy a korešpondencie 

1 jazykové laboratórium 

1 BOZP laboratórium 
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6. Príprava na maturitu z NEJ – Mgr. Ďurčeková Ivana 

7. Príprava na písomnú maturitnú skúšku z NEJ – Mgr. Vylamová Diana 

8. Matematika ľahšou cestou – Mgr. Vakošová Zuzana 

9. Tvorivá dielňa – Ing. Mandincová Janka 

10. Podnikateľské účtovníctvo- Ing. Kopšová Viera 

11. Krúžok pohybovej a tanečnej prípravy /manekýnok,manekýnov/ – Mojtová Alena                                                                                   

12. Krúžok moderný tanec a scénický tanec – Mgr. Ondrovič Vladimír 

13. Krúžok španielskeho jazyka – PhDr. Čimborová Helena 

14. Krúžok informatiky – multimédia – Ing. Zubáková Kvetoslava 

15. Vedenie účtovníctva v účtovných softvéroch – Ing. Gerhardt Ľubica 

 
 

20. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ 
VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY V ROKU 2014/2015 

 
1. dotácie zo štátneho rozpočtu                                            846 919 € 

 na bežné výdavky                                               846 919 € 
       na maturity                                                                                      € 
 
2.   finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy                     12 606 € 
  
      Tieto prostriedky boli použité:  
 
      služby              12 606 € 
 
 
 
Všeobecné záväzné nariadenia  Trenčianskeho samosprávneho kraja  č. 15/2015 zo dňa 26.01.2015 
ruší Strednú odbornú školu podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín. Nástupnícka organizácia od 
01. 09. 2015 je : Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín.  
       
 
 
 
         
Dátum: 31.8.2015 
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy:                  
 
 
                                                                                                                     Mgr. Štefan Kotras 
                                                                                                                  poverený riadením školy 


